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HOTĂRÂRE 
privind organizarea, administrarea şi expoatarea pajiştilor permanente aflate în domeniul public sau 

privat al  UAT Odăile, judeţul Buzău în anul 2018 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ODĂILE, JUDEŢUL BUZĂU, întrunit in şedinţa ordinara, 
astăzi, 15 februarie 2018 

Având  in vedere: 
v Expunerea de motive a domnului primar Grama Tache Cristache înregistrată la  nr. 277/13.12.2017; 
v Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la  nr. 278/13.02.2018 cu  privire la  stabilirea 

pretului/ha pajiste; 
v Avizele comisiilor de specialitate pentru probleme de buget-finanţe de pe lînga Consiliul Local Odăile 

inregistrat la nr.279/13.02.2018; 
v adresa  nr. 15056/29.11.2017 a Consiliului Judetean Buzău,  prin care ne comunica HCL nr. 

280/27.11.2017 privind stabilirea pretului mediu pe tona de masa verde obtinuta de pe pajiste; 
v prevederile art. 6 din Normele motodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate pri Hotararea Guvernului nr. 
1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;  

v prevederile art.8 din Legea nr. 44/19.01.2018 pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2013 
privind organizare, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru  modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

v prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

v prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
In baza dispoziţiilor art. 36 alin.(1) si in temeiul  dispozitilor art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – Legea 
administraţiei  publice  locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. (1) Se  aproba închirierea pajiştilor din izlazurile comunale  aparţinând  UAT  Odăile , în sumă de 156 lei/ 
ha, conform Contractului cadru anexat la prezenta. 
           (2) Închirierea se face pe o periadă de 7 ani. 
Art.2.Se desemnează domnul viceprimar MIHAIU FĂGĂRAŞ, persoană responsabilă pentru încheierea şi 
semnarea Contractului cadru de închiriere între părţi. 
Art.3. Primarul, secretarul, compartimentul registrului agricol si compartimentul financiar-contabil  al primăriei 
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre; 
Art.4. Secretarul  comunei  va lua masuri  afişare si de comunicare a prezentei   hotărâri celor  interesaţi in 
termenul prevăzut  de lege. 
      Presedinte de sedinta: 
   BĂDESCU VLADIMIR 
_____________________ 
Nr. 8/15.02.2018 

                                                                            Contrasemnează :                                                     
         Secretar, Şomoiag Constantin 

Hotărârea a fost adoptata cu 9 .voturi pentru,…---…voturi impotrivă si…----….abtineri, din numărul de 9 consilieri 

prezenţi. 
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