
                                   ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                             PROIECT 

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren 217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine 

domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile art. I pct. 2 subpct. 1 lit. a) – c) din Ordinul   nr. 210/541 2009 pentru modificarea  şi completarea 

Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 
aprobată  prin  Ordinul  ministrului  agriculturii,  alimentaţiei  şi  pădurilor  şi  al  ministrului  administraţiei  publice  nr. 
226/235/2003;

- prevederile art. (1) alin. (1)  lit. d), art. 15 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea  nr. 214 din 15 noiembrie 2011 
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
  - prevederile art. 4 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile cap. VII  din O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificările şi completările 
ulterioare;

Examinând:
-  cererea  nr. 142 din 22.01.2013  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, 
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrată sub nr.  148 din 22.01.2013;
   -  raportul comun  înregistrat sub nr.  147 din 22.01.2013;
   -  raportul  nr.  149 din  22.01.2013 al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 150 din 22.01.2013 al  comisiei  juridice şi de diciplină, din cadrul  consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1),  alin. (2)  lit. c) şi alin. (5)  lit. b),   art. 45 alin. (3),  art. 115 alin. (1) lit. b) 

şi art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 – (1) Se aprobă  concesionarea  suprafeţei de  teren de 217.3907  ha  păşune, teren ce aparţine domeniului 
privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, identificat conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta.

(2)  Terenul  prevăzut  la  alin.  1  va fi  concesionat  prin  atribuire   directă,  Asociaţiei  Crescătorilor  de Animale 
Gheorghe Doja,  singura asociaţie locală de creştere a animalelor pe raza comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.2 – Se aprobă  Studiul de oportunitate privind  concesionarea prin atribuire directă, a suprafeţei de  teren de 
217.3907  ha  păşune, teren ce aparţine domeniului  privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, identificat conform 
anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3 –  Se aprobă  Caietul  de sarcini  privind  concesionarea prin atribuire  directă,  a  suprafeţei  de  teren de 
217.3907  ha  păşune, teren ce aparţine domeniului  privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, identificat conform 
anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.4 - Se aprobă  Contractul de concesiune privind  concesionarea prin atribuire directă, a suprafeţei de  teren de 
217.3907 ha  păşune, teren ce aparţine domeniului  privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, identificat conform 
anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.5 – Se împuterniceşte domnul Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, să semneze în 
numele  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, contractul de concesiune, întocmit conform art. 4  
din prezenta hotărâre.

Art.  6 -  Primarul comunei Gheorghe Doja  şi compartimentele contabilitate şi achiziţii publice  vor   aduce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre.
   Art. 7 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentelor contabilitate şi achiziţii  punlice, Asociaţiei şi  va fi  adusă  la cunostinţă publică  prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Primar,                                                                          Avizat  pentru legalitate
                            Ion Mihai                                                                                        Secretar,

                                                                                                                    Praf Monica 

Nr.  6
Iniţiată la GHEORGHE DOJA

                          Astăzi, 22.01.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


   

Anexa nr. 1 la  pr. HCL nr.6 din 22.01.2013

NR.
CRT.

NR. TARLA CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ SUPRAFAŢA
HA

UAT

1 P153 păşune 16,5081 Gheorghe Doja
2 P159/2 păşune 5,9721 Gheorghe Doja
3 P166/1 păşune 28,4022 Gheorghe Doja
4 P163 păşune 36,8106 Gheorghe Doja
5 P94/3 păşune 8,7717 Gheorghe Doja
6 P96/14 păşune 11,7417 Gheorghe Doja
7 P96/11/6 păşune 7,6448 Gheorghe Doja
8 P89/9/3 păşune 9,2103 Gheorghe Doja
9 P89/9/2 păşune 8,5920 Gheorghe Doja
10 P173/2 păşune 11,5489 Gheorghe Doja
11 P89/7/3 păşune 24,3305 Gheorghe Doja
12 P83/1 păşune 3,7888 Gheorghe Doja
13 P86/1/1 păşune 9,0624 Gheorghe Doja
14 P86/2 păşune 1,1583 Gheorghe Doja
15 P159/1 păşune 2,0482 Gheorghe Doja
16 P599 păşune 6,0640 Perieti
17 P610+612 păşune 2,2100 Perieti
18 P602+604 păşune 14,0698 Perieti
19 P124,125,126 păşune 7,6000 Gheorghe Doja
20 P107 păşune 0,37 Gheorghe Doja
21 P108 păşune 1,4863 Gheorghe Doja

TOTAL 217.3907

   Primar,                                                                               Avizat  pentru legalitate
                            Ion Mihai                                                                                         Secretar,

                                                                                                                    Praf Monica 



                                                                                 Anexa nr. 2 la  pr. HCL nr.6 din 22.01.2013
                                                                 STUDIU DE OPORTUNITATE
                    privind aprobarea concesionării  suprafeţei de  217.3907 ha păşune aparţinând domeniului privat al comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa în vederea păşunatului de către Asociaţia Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja

1. OBIECTUL CONCESIUNII
            Concesionarea prin atribuirea directă a unor păşuni aflate în domeniul privat al comunei Gheorghe Doja,judeţul  
Iamiţa,identificate după cum urmează:

NR.
CRT.

NR. TARLA CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ SUPRAFAŢA
HA

UAT

1 P153 păşune 16,5081 Gheorghe Doja
2 P159/2 păşune 5,9721 Gheorghe Doja
3 P166/1 păşune 28,4022 Gheorghe Doja
4 P163 păşune 36,8106 Gheorghe Doja
5 P94/3 păşune 8,7717 Gheorghe Doja
6 P96/14 păşune 11,7417 Gheorghe Doja
7 P96/11/6 păşune 7,6448 Gheorghe Doja
8 P89/9/3 păşune 9,2103 Gheorghe Doja
9 P89/9/2 păşune 8,5920 Gheorghe Doja
10 P173/2 păşune 11,5489 Gheorghe Doja
11 P89/7/3 păşune 24,3305 Gheorghe Doja
12 P83/1 păşune 3,7888 Gheorghe Doja
13 P86/1/1 păşune 9,0624 Gheorghe Doja
14 P86/2 păşune 1,1583 Gheorghe Doja
15 P159/1 păşune 2,0482 Gheorghe Doja
16 P599 păşune 6,0640 Perieti
17 P610+612 păşune 2,2100 Perieti
18 P602+604 păşune 14,0698 Perieti
19 P124,125,126 păşune 7,6000 Gheorghe Doja
20 P107 păşune 0,37 Gheorghe Doja
21 P108 păşune 1,4863 Gheorghe Doja

TOTAL 217.3907

II. SCOPUL CONCESIUNII
         Concesionarea păşunilor menţionate mai sus, pentru punerea în valoarea şi folosirea optimă a acestora,în vederea 
obţinerii unor venituri suplimentare pentru bugetul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
         III. MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL DE MEDIU CARE JUSTICĂ ACORDAREA 
CONCESIUNII
      a) Creşterea veniturilor Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, prin plata redevenţei.
      b) Responsabilitatea de a asigura întreţinerea corespunzătoare a păşunii şi de a ridica potenţialul de producţie

c) Măsurile  ce  trebuie  respectate  la  începutul  fiecărui  sezon  de  păşunat  cu  privire  la        curăţarea 
păşunilor,eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe  
păşune, acţiuni sanitar-veterinare obligatorii vor fi cuprinse în contractul de concesiune.

IV. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII
         Având în vedere Ordinul Ministrului Agriculturii,  Alimentaţiei  şi  Pădurilor nr.541/2009 pentru modificarea şi 
completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen  
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii,  Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministrului Administraţiei  
Publice nr. 226/235/2003, precum şi a  prevederilor art.,alin(2) din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi  
exploatarea pajiştilor, modalitatea de acordare a concesiunii va fi atribuirea directă, organizată în conformitate cu O.U.G nr.  
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor  
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2007, cu modificările şi completările  
ulterioare.

V. DURATA CONCESIUNII
        Durata concesiunii se propune a fi de 10 ani şi o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 
UVM/ha.
           VI. TERMENE DE REALIZARE A PROCEDURII DE CONCESIONARE
        După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, de aprobarea a concesionării păşunilor 
susmenţionate se va proceda la iniţierea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, conform O.U.G nr.34/2006.

VII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
       Contractul de concesionare se va încheia cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, avându-se în vedere  
ofertele prezentate şi condiţiile stabilite în caietul de sarcini.
       Pajiştile comunale se folosesc exclusiv pentru păşunat, ca fîneaţă pentru cultivarea plantelor erbacee specifică zonei, în  
vederea obţinerii masei verde, fân sau seminţe.
       Activităţile care se desfăşoară pe pajişti sunt numai acelea pentru creşterea  potenţialului de producţie a solului şi se  
pot realiza perdele de protecţie, construcţii zoopastorale, surse de apă potabilă.

VIII. NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI
         Nivelul minim al redevenţei   va fi de 27  lei/ha/an. 

   Primar,                                                                          Avizat  pentru legalitate
                            Ion Mihai                                                                                        Secretar,

                                                                                                                    Praf Monica



 Anexa nr. 3 la pr.HCL nr.6 din 22.01.2013
    

                            CAIET DE SARCINI

              privind aprobarea concesionării  suprafeţei de 217.3907  ha păşune aparţinând domeniului privat al comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în vederea păşunatului de către Asociaţia Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja

  I   Obiectul concesiunii
               Obiectul concesiunii îl constituie atribuirea directă, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 
541/2009 pentru  modificarea  şi  completarea  strategiei  privind organizarea  activităţii de  îmbunătăţire şi 
exploatare  a  pajiştilor la  nivel  naţional,  pe  termen  mediu  şi  lung,  aprobată prin  Ordinul  Ministerului 
Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei Publice nr. 226/253/2003 precum şi a 
prevederilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea  şi exploatarea pajistilor a unor  păşuni 
aflate  în proprietatea privată a comunei Gheorghe Doja,pentru punerea  în valoare a  pajiştilor şi folosirea 
optimă a acestora indentificate după cum urmează:

NR.
CRT.

NR. TARLA CATEGORIA DE 
FOLOSINŢĂ

SUPRAFAŢA
HA

UAT

1 P153 păşune 16,5081 Gheorghe Doja
2 P159/2 păşune 5,9721 Gheorghe Doja
3 P166/1 păşune 28,4022 Gheorghe Doja
4 P163 păşune 36,8106 Gheorghe Doja
5 P94/3 păşune 8,7717 Gheorghe Doja
6 P96/14 păşune 11,7417 Gheorghe Doja
7 P96/11/6 păşune 7,6448 Gheorghe Doja
8 P89/9/3 păşune 9,2103 Gheorghe Doja
9 P89/9/2 păşune 8,5920 Gheorghe Doja
10 P173/2 păşune 11,5489 Gheorghe Doja
11 P89/7/3 păşune 24,3305 Gheorghe Doja
12 P83/1 păşune 3,7888 Gheorghe Doja
13 P86/1/1 păşune 9,0624 Gheorghe Doja
14 P86/2 păşune 1,1583 Gheorghe Doja
15 P159/1 păşune 2,0482 Gheorghe Doja
16 P599 păşune 6,0640 Perieti
17 P610+612 păşune 2,2100 Perieti
18 P602+604 păşune 14,0698 Perieti
19 P124,125,126 păşune 7,6000 Gheorghe Doja
20 P107 păşune 0,37 Gheorghe Doja
21 P108 păşune 1,4863 Gheorghe Doja

TOTAL 217.3907

  II   Durata concesiunii 10 ani
       După expirarea duratei de 10 ani concedentul poate  hotărî prelungirea contractului  ţinând cont de 
valoarea investiţiilor efectuate de către concesionar.
       Concesiunea păşunilor se va face prin atribuire directă a Contractului de concesiune de lucrări.

 III  Regimul bunurilor concesionate
        Concesionarul nu are dreptul de a subconcesiona în parte sau în totalitate, obiectul concesiunii.
        Concesionarul nu are dreptul de a închiria, în parte sau în totalitate, obiectul concesiunii.
       Bunurile concesionate precum  şi cele rezultate  în urma  investiţiilor făcute de concesionar, revin 
concedentului de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcină, la expirarea contractului.
     IV  Obligaţiile concedentului
        Concedentul are următoarele obligaţii:
       De a asigura concesionarului o stare corespunzătoare a obiectului concesiunii.
       De a analiza trimestrial, împreună cu concesionarul, problemele ce privesc obiectul concesionat.
       De a informa  în scris, concesionarului cu minim 30 zile  înaintea  oricărei intenţii de modificare a 
candidaţilor din contract.
        V   Obligatiile concesionarului
        Concesionarul este obligat să asigure exploatarea prin păşunat, eficace, în regim de continuitate şi de 
permanenţă a  terenului(păşunii) ce  face  obiectul  concesiunii  potrivit  obiectivelor  stabilite  de  către 
concedent.



      Concesionarul este obligat să respecte programul de  păşunat, Anexă la contract, depusă odată cu 
cererea pentru concesionare.
        Concesionarul este obligat  să realizeze anual pe cheltuiala sa,  lucrări de  curăţare a  păşunilor de 
eliminare a buruienilor toxice precum şi eliminarea excesului de apă, acţiunile sanitare obligatorii.
     Concesionarul este obligat să respecte  încărcătura de animal/ha minimă de 0,3 UVM/ha  până la 
încărcătura maximă de 1,5 UVM /ha.
         Concesionarul  este  obligat  ca  o  dată la  5  ani  să realizeze  lucrări de  însămânţare sau 
supraînsămânţare a terenului pe cheltuiala proprie.
         Concesionarul este obligat să utilizeze fondurile obţinute ca sprijin sau subvenţie de la  stat pentru 
terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pentru lucrări de însămânţare sau întreţinere a acestui 
teren (păşune) şi pentru sursele de apă.
     Concesionarul este obligat să exploateze  în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii,  în 
acest sens fiindu-i interzisă subconcesionarea sau închirierea bunului.
   Concesionarul  este  obligat  să plătească trimestrial/anual  redevenţa stabilită de  concedent  prin 
contract.
     Concesionarul este obligat să plătească impozitul/taxa pe terenul concesionat, conform HCL prin 
care se stabilesc impozitele şi taxele locale.
         Pe parcursul exploatării păşunii, concesionarul va respecta normele de protectie a mediului impuse 
de legislatia în vigoare.
        VI  Drepturile concedentului
         De a încasa redevenţa aferentă contractului de concesiune.
        De a controla activitatea concesionarului în vederea stabilirii modului în care acesta respectă clauzele 
contractuale.
        De a rezilia contractul de concesiune în cazul în  care concesionarul nu respectă:
          a) obligaţiile prevăzute în contractul de concesiune;
          b) alte condiţii şi obligaţii stabilite prin acte normative;
          c) în cazul incapacităţii de plată.
        De a diminua suprafaţa  terenului obiect al contractului de concesiune în cazul realizării unor investiţii 
de către acesta sau de către terţi.
   În  această situaţie, suprafaţa menţionată în  contractul  de  concesiune  se  va  diminua  în  mod 
corespunzator,proporţional cu suprafaţa necesară realizării şi punerii în valoare a obiectivelor de investiţii.
     VII  Drepturile concesionarului
        Concesionarul are dreptul de a exploata în deplină linişte obiectul concesiunii.
       Concesionarul are dreptul de a solicita concedentului orice informaţii cu privire la obiectul concesiunii.
         Are drepturi stabilite în contractul de concesiune.
     VIII Condiţii minime ce trebuie indeplinite de ofertanţi
         Pentru  a  participa  la  procedura  de  atribuire  directă, ofertanţii trebuie  să îndeplinescă minim 
următoarele condiţii:
       a) să fie înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţilor;
       b) să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM /ha pentru suprafaţa solicitată;
      c)să prezinte un program de păşunat conform cap.IV, pct.8 din Ordinul nr. 541/2009, pentru perioada 
preluării în folosinţă a suprafeţei solicitate.
      d) să depună o cerere pentru concesionare, cerere tip, prevazută ca Anexă la Ordinul 541/2009, însoţită 
de documentele mentionate expres în aceasta.
     e) să întocmească amenajamentul pastoral sau silvopastoral în care sunt stabilite modul de folosire şi 
exploatare a pajiştilor comunale.
      IX Modalitatea de acordare a concesiunii
              Modalitatea de acordare a concesiunii va fi atribuirea directă conform O.U.G nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare.
             După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja privind atribuirea directă 
unor păşuni aflate în proprietatea comunei Gheorghe Doja, se va proceda la iniţierea procedurii de atribuire 
a contractului de concesiune, conform legislaţiei în vigoare.
              Condiţiile minime stabilite în prezentul caiet de sarcini se va completa în mod corespunzător cu 
cele specifice legislaţiei achiziţiilor publice.
       X Modalităţi de încetare a concesiunii



      X.1    Încetarea concesiunii prin expirarea duratei;
            La termenul de  încetare a concesiunii, concesionarul are  obligaţia de a preda bunul ce a  făcut 
obiectul contractului de concesiune şi cele ce au rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de el, gratuit 
şi liber de orice sarcini.
             Concesionarul va prezenta din partea Administraţiei Financiare în raza căruia se afla bunul unde şi-
a desfăşurat activitatea, dovada eliberării de orice sarcini a bunului concesinat, după care între concedent şi 
concesionar se va întocmi un proces verbal de predare a bunului, cât şi a eventualelor bunuri dobândite pe 
perioada concesionării.
        X.2  Încetarea concesiunii prin răscumpărare
          Pentru  cazurile  de  interes  public,  concesiunea  poate  fi  răscumpărată,  concedentul  asigură 
despăgubirea corespunzatoare valorii  investiţiei, care trebuie să fie prompt, adecvată şi efectivă. Cazul de 
interes public se probează prin acte autentice, emise de autoritatea municipală sau ale Guvernului.
         Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării urmează a se adresa instanţei de judecată sau 
arbitrare convenite de semnatarii  contractului.
        X.3  Încetarea contractului prin retragere
          Concesiunea se retrage  şi contractul se reziliează în  situaţia în care concesionarul nu respectă 
obligaţiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
     Concedentul  va putea  rezilia  contractul,  numai  după notificarea  intenţiei sale  concesionarului,  cu 
precizarea cauzelor care au determinat-o.
       Rezilierea va opera  în deplin drept , la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dacă 
concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
         X.4  Încetarea concesiunii prin renunţare
       Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul în care , cauze obiective justificate, fac imposibilă 
realizarea obiectului contractului de concesiune, după verificarea celor semnalate de concesionar, de către o 
comisie formată din  reprezentanţii concedentului, ai Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  şi care 
împreună cu reprezentanţii concesionarului vor hotărâ asupra continuării sau încetării contractului.
           Forta majoră exonerează părţile de  răspunderi în ce  priveşte îndeplinirea  totală sau  parţială a 
obligaţiilor ce le revin cu menţiunea ca prin fortă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa 
părţilor, imprevizibil şi inevitabil, care împiedică părţile să execute integral sau parţial obligaţiile.
        Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile prin 
telefon sau fax, urmat de o scrisoare  recomandată, cu  menţiunea constatării eventualelor evenimente de 
acest gen de către organele competente , în  prezenţa părţilor.
          In caz de fortă majoră, comunicată şi constatată în  condiţiile de mai sus, executarea  obligaţiilor 
părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea ca niciuna din părţi 
nu va pretinde  penalităţi sau  despăgubiri,  pentru  întârzieri,  în executarea contractului.  Partea care nu a 
îndeplinit  obligaţia comunicării,  va  suporta  irevocabil  consecinţele cazului  de  fortă majoră,  căt şi 
îndeplinirea celorlalte  obligaţii.În cazul  dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, 
situatia  verificată şi  constatată de  comisia  legal  constituită,  părţile vor  conveni  asupra  continuării sau 
încetării contractului.
       XI      Soluţionarea litigiilor
            Litigiile de orice natură se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar, competenţa aparţine instanţelor 
judecătoreşti.
       XII       Dispoziţii finale
          Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor se vor stabili prin contractul de concesiune.
        Concedentul are dreptul de a verifica prin  împuterniciţii săi respectarea  condiţiilor contractuale de 
către concesionar.

   Primar,                                                   Avizat  pentru legalitate
                                                     Ion Mihai                                                             Secretar,
                                                                                                                    Praf Monica 



         ANEXA nr. 4 la pr. H.C.L. nr. 6 din 22.01.2013

CONTRACT DE CONCESIUNE
nr._____data_____

I. Părţile contractante
               COMUNA GHEORGHE DOJA, cu sediul in comuna Gheorghe Doja judetul Ialomita, strada Gradinitei nr. 15, 
telefon/fax :0243-262502,  cod fiscal 4365115,cont  deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentata prin Ion Mihai, primar  în 
calitate de concedent, pe de o parte,
şi 
                 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE GHEORGHE DOJA ,cu domiciliul fiscal in comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, CIF  30299762, reprezentată prin Ioniţă Vasile, avand funcţia de preşedinte, în calitate de 
concesionar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract, in temeiul OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie  
publică,  a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificările şi  
completările ulterioare si a prevederilor Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei  
privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung ,aprobata 
prin  Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  alimentatiei  si  padurilor  si  al  ministrului  administratiei  publice  
nr.226/235/2003.

II.Obiectul contractului
Art.1 - Obiectul prezentului contract îl constituie exploatarea unei suprafeţe de 217.3907 ha,  proprietate privată a 

comunei  Gheorghe  Doja,  păşune  comunală,  conform  Anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezentul  contract,  în 
conformitate cu obiectivele concedentului.

Art.2 – Terenul precizat la alin.(1) de mai sus, s-a predat de către concedent, concesionarului, odată cu semnarea  
prezentului contract, care ţine loc şi de proces verbal de predare-primire a terenului concesionat pentru exploatarea prin  
păşunat.

III.Durata concesiunii
Art.3 -  Durata  concesiunii  este  de  10 ani,  începând cu  data  semnării contractului  de  concesiune  şi predării 

amplasamentului, cu drept de prelungire pe o perioadă egală cu durata iniţială prin simplu acord al părţilor.  
IV.Redevenţa concesiunii şi modalitatea de plată:
Art.4. - Redevenţa este de 27lei /ha/an, care se va actualiza anual cu rata inflaţiei.
Plata redeventei se face in contul concedentului   din contul concesionarului  sau  numerar la casieria Consiliului 

Local Gheorghe Doja.
Executarea  cu  intarziere  a  obligatiei  de  plata  a  redeventei,  in  oricare  dintre  cele  doua  variante,  conduce  la 

suportarea de catre concedent unor penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere pana la achitarea integrala a obligatiei 
de plata scadenta de catre concedent.

V.Drepturile părţilor
Art. 5 - Drepturile  partilor
 5.1 Drepturile  concesionarului :

-  Concesionarul  are  dreptul  şi  obligaţia de a exploata  eficace  în  regim de continuitate  în mod direct,  pe riscul  şi  pe 
răspunderea sa păşunea în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului de productie;
- Concesionarul va încasa subvenţiile acordate în vederea întreţinerii păşunilor;
- Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii;
- Concesionarul este obligat să plătească redevenţa în condiţiile stabilite în art. 4 de mai sus ; 

− Concesionarul se obligă să realizeze toate serviciile de  întreţinere a  păşunii  în vederea  exploatării eficiente a 
acesteia,conform programului de păşunat.

 5. 2 Drepturile concedentului :
-  Concedentul  are  dreptul  să  verifice anual  până la  data  de  1  februarie  al  fiecărui an  al  concesiunii  încărcătura de 
animale/ha/contract.
- Concedentul are dreptul  de a încasa redevenţa în condiţiile şi termenele contractului de concesiune;
-  Concedentul  este obligat să nu  îl  tulbure pe concesionar  în  exerciţiul drepturilor  rezultate  din prezentul  contract  de 
concesiune;

- Concedentul este  obligat  să notifice  concesionarului  apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă 
atingere drepturilor concesionarului;

VI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 Art. 6 Obligaţiile concesionarului
6.1 Concesionarul are obligaţia să respecte întocmai prevederile Legii nr.214/2011.
6.2  Concesionarul  este  obligat  să  asigure  exploatarea  prin  păşune,  eficace  în  regim  de  continuitate  şi  de  

permanenţă a terenului ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.
6.3 Concesionarul este obligat să respecte programul de păşunat.
6.4 Concesionarul este obligat să realizeze mutarea strungii, târluirea, la un interval de maxim 5-10 zile pentru a  

preveni degradarea terenului.
6.5 Concesionarul nu poate subconcesiona sau închiria terenul ce face obiectul concesiunii.
6.6 Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.
6.7 Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate privată.
6.8 Concesionarul este obligat să realizeze anual pe cheltuiala sa lucrări de curăţare şi igienizare a păşunilor, de  



eliminare a buruienilor toxice, precum şi eliminarea excesului de apă.
6.9 Concesionarul este obligat să respecte încărcătura de animale/ha minimă şi anume de 0,3UVM/ha.
6.10 Concesionarul va fi obligat să preia în totalitate animalele pentru păşunat ale cetăţenilor din localitate.
6.11 Concesionarului îi este interzisă creşterea la stână sau pe lângă stână a porcilor sau păsărilor pentru a evita  

degradarea terenului.
6.12 Concesionarul este obligat ca odată la  5 ani, să  realizeze lucrări  de însămânţare  sau supraînsămânţare  a 

terenului pe cheltuiala proprie.
6.13 Concesionarul este obligat să utilizeze în mare parte fondurile obţinute ca sprijin sau subvenţie de la stat,  

pentru terenul ce face obiectul acestui contract, pentru efectuarea de lucrări de însămânţare sau întreţinere a cestui teren,  
precum şi amenajări pastorale.

6.14 Pe parcursul exploatării pajiştii, concesionarul va respecta normele de protecţia mediului impuse de legile în 
vigoare

6.15 La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau în momentul încetării contractului prin 
acordul părţilor,  concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod 
gratuit şi libere de orice sarcini.

 Art.7 Obligaţiile concedentului
 7.1  Concedentul  este obligat  să  nu îl  tulbure pe concesionar în  exerciţiul  drepturilor  rezultatre din prezentul  

contract de concesiune.
7.2  Concedentul  nu  are  dreptul  să  modifice  în  mod  unilateral  contractul  de  concesiune,  în  afară  de  cazurile  

prevăzute expres de lege.
7.3 Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor concesionarului.
VII.  Incetarea contractului de concesiune
Art.8 - Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoare situatii:
a)la  expirarea  duratei  stabilite  conform  angajamentelor  din  oferta  prezentată  de  concesionar  şi  a  clauzelor 

contractuale specifice;
b)  în  cazul constatării  unor  abateri  grave  ale  concesionarului  de la  îndeplinirea obligaţiilor  contractuale,  prin  

rezilierea unilaterala de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
c)  în  cazul  constatării  unor  abateri  grave  ale  concedentului  de  la  îndeplinirea  obligaţiilor  contractuale,  prin 

rezilierea unilaterala de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către concedent, dar numai 

cu plata de despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
e) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul,  

prin renunţare fără plata unei despăgubiri.
VIII. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii

 Art.9 - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate  de concesionar in derularea concesiunii sunt:
a) bunuri de retur sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si  libere de orice sarcini  concedentului, la  

incetarea contractului de concesiune.Sunt bunuri de retur, bunurile care au facut obiectul concesiunii – pasunea;
b)  bunuri proprii  -  sunt  bunurile  care  la  incetarea  contractului  de  concesiune,  raman  in  proprietatea 

concesionarului.Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe toata 
durata concesiunii – utilaje, unelte, etc.

IX.Răspunderea contractuală
Art.10 - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune  

atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Art.11  -  Soluţionarea  litigiilor  de  orice  fel  ce  decurg  din  executarea  prezentului  contract  de  concesiune  se 

realizează potrivit prevederilor Legii contencios administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
X. Dispoziţii finale 
Art.12 - Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor.
Art.13 - Asociaţia va achita taxa pe teren în condiţiile art. 256 lin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum 

şi ale H.C.L. Gheorghe Doja nr.     Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.
Art.14 - Prezentul contract de concesiune a fost incheiat în 2 (două) exemplare. 

CONCEDENT,                                                           CONCESIONAR,
COMUNA GHEORGHE DOJA

               PRIMAR,
           ION MIHAI

   Primar,                                                   Avizat  pentru legalitate
                                                     Ion Mihai                                                             Secretar,
                                                                                                                    Praf Monica 

                          



                     ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
   Nr.    147 din 22.01.2013

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru   aprobarea concesionării 
prin atribuire directă a suprafeţei de teren 217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine domeniului privat

 al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

            Având în vedere:
- prevederile art. I pct. 2 subpct. 1 lit. a) – c) din Ordinul  nr. 210/541 2009 pentru modificarea şi 

completarea  Strategiei  privind  organizarea  activităţii  de  îmbunătăţire  şi  exploatare  a  pajiştilor  la  nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi 
al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;

- prevederile art. (1) alin. (1)  lit. d), art. 15 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea  nr. 214 din 15 
noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
  - prevederile art. 4 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile cap. VII  din  O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare;

În  conformitate  cu   prevederile  Strategiei privind  organizarea  activităţii  de  îmbunătăţire  şi 
exploatare  a  pajiştilor  la  nivel  naţional,  pe  termen  mediu  şi  lung,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului 
agriculturii,  alimentaţiei  şi  pădurilor  şi  al  ministrului  administraţiei  publice  nr.  226/235/2003,  cu 
modificările şi completările ulterioare:

- pentru punerea în valoare a pajiştilor şi folosirea optimă a acestora, consiliile locale ale comunelor,  
oraşelor,  respectiv  municipiilor,  în  baza  cererilor  solicitanţilor,  încheie  contracte  de  concesiune  în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică,  a contractelor de concesiune de lucrări  publice şi  a contractelor de concesiune de 
servicii,  aprobată  cu modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  337/2006,  cu modificările  şi  completările 
ulterioare,  pentru  suprafeţele  de  pajişti  disponibile,  pentru  o  perioadă  minimă recomandată  de  10  ani, 
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie.
      -  consiliile locale  ale  comunelor,  oraşelor,  respectiv  municipiilor  trebuie să iniţieze procedura de 
concesionare  până  la  data  de  1  februarie  a  fiecărui  an,  în  baza  hotărârii  consiliului  local  al  comunei, 
oraşului, respectiv al municipiului.
      - anual, până în data de 1 februarie, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor 
verifică încărcătura de animale/ha/contract.
      -  lucrările  de întreţinere a  pajiştilor,  precum şi a  utilităţilor  zoopastorale  se  vor  efectua de către 
crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de  
concesiune.

Prin urmare, propunem ca în temeiul  prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările  si completările ulterioare, să se iniţieze un proiect de hotărâre pentru 
aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren de 217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine 
domeniului privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, amplasat conform situaţiei anexate.

Pentru care am încheiat prezentul.

         Viceprimar,                    Inspector (achiziţii publice),                             Inspector (cadastru),
       Gogoţ Clementin    Cîrstea Daniela-Mihaela           Trifănescu Dănuţ



                   ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
   Nr.    148 din 22.01.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru   aprobarea concesionării prin 
atribuire directă a suprafeţei de teren  de 217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine domeniului privat

 al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Conform  prevederilor  Strategiei privind  organizarea  activităţii  de  îmbunătăţire  şi  exploatare  a 
pajiştilor  la  nivel  naţional,  pe  termen  mediu  şi  lung,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  agriculturii,  
alimentaţiei  şi  pădurilor  şi  al  ministrului  administraţiei  publice  nr.  226/235/2003,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, pentru punerea în valoare a pajiştilor şi folosirea optimă a acestora, consiliul local al 
comunei,  în baza cererilor solicitanţilor,  încheie contracte de concesiune în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a 
contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  aprobată  cu 
modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  337/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru 
suprafeţele  de  pajişti  disponibile,  pentru  o  perioadă  minimă  recomandată  de  10  ani,  proporţional  cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie,  fiind necesar a se   iniţia procedura de concesionare până la 
data de 1 februarie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei.
            Având în vedere:

- prevederile art. I pct. 2 subpct. 1 lit. a) – c) din Ordinul  nr. 210/541 2009 pentru modificarea şi 
completarea  Strategiei  privind  organizarea  activităţii  de  îmbunătăţire  şi  exploatare  a  pajiştilor  la  nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi 
al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;

- prevederile art. (1) alin. (1)  lit. d), art. 15 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea  nr. 214 din 15 
noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
  - prevederile art. 4 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile cap. VII  din  O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  cererea  nr. 142 din 22.01.2013  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, 

– raportul comun nr. 147 din 22.01.2013;

Propun ca în temeiul  prevederilor art.36 alin. (1),  alin. (2)  lit. c) şi alin. (5)  lit. b),   art. 45 alin. 
(3),  art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 123 alin. (1)  din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,  să  se  adopte  o   hotărâre  pentru  aprobarea 
concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren de 217.3907 ha păşune,  teren ce aparţine domeniului 
privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de hotărâre anexat.

Pentru care am încheiat prezenta.

                       Primar,                    
Ion Mihai



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
                            şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

                           Nr.    149 din 22.01.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren de 217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine 
domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism, 
protecţia mediului şi turism, 

Având în vedere:
- prevederile art. I pct. 2 subpct. 1 lit. a) – c) din Ordinul   nr. 210/541 2009 pentru modificarea  şi completarea 

Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 
aprobată  prin  Ordinul  ministrului  agriculturii,  alimentaţiei  şi  pădurilor  şi  al  ministrului  administraţiei  publice  nr. 
226/235/2003;

- prevederile art. (1) alin. (1)  lit. d), art. 15 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea  nr. 214 din 15 noiembrie 2011 
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
  - prevederile art. 4 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile cap. VII  din  O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  cererea  nr. 142 din 22.01.2013  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, 
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrată sub nr.  148 din 22.01.2013;
   -  raportul comun  înregistrat sub nr.  147 din 22.01.2013;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea concesionării 
prin  atribuire  directă  a  suprafeţei  de teren de  217.3907   ha  păşune,   teren  ce aparţine  domeniului  privat  al  comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţia mediului şi turism, 



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                          Comisia  juridică şi de disciplină,

                           Nr.  150 din 22.01.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren  de 217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine 
domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia  juridică şi de disciplină,

Având în vedere:
- prevederile art. I pct. 2 subpct. 1 lit. a) – c) din Ordinul   nr. 210/541 2009 pentru modificarea  şi completarea 

Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 
aprobată  prin  Ordinul  ministrului  agriculturii,  alimentaţiei  şi  pădurilor  şi  al  ministrului  administraţiei  publice  nr. 
226/235/2003;

- prevederile art. (1) alin. (1)  lit. d), art. 15 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea  nr. 214 din 15 noiembrie 2011 
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
  - prevederile art. 4 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile cap. VII  din O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificările şi completările 
ulterioare;

Examinând:
-  cererea  nr. 142 din 22.01.2013  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, 
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrată sub nr.  148 din 22.01.2013;
   -  raportul comun  înregistrat sub nr.  147 din 22.01.2013;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre  privind  aprobarea concesionării 
prin  atribuire  directă  a  suprafeţei  de teren de  217.3907   ha  păşune,   teren  ce aparţine  domeniului  privat  al  comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  juridică şi de disciplină,


