
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 3/2018 privind închirierea, prin 

atribuire directă, a pajiştilor, aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2018 privind închirierea, prin atribuire directă, 

a pajiştilor, aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa; 

- O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. –Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2018 privind închirierea, prin atribuire 

directă, a pajiştilor, aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa, se modifică după cum 

urmează: 

1. Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 5. - Se aprobă componenţa Comisiei de soluţionare a cererilor de închiriere a 

pajiştilor, în următoarea componenţă: 

- Ioan Dabija – viceprimar, preşedinte; 

- Bogdan-Constantin Vătafu – secretar general, membru; 

- Gheorghe Cătălin Topalea - administrator, membru; 

- Ghiorghe Vişan - consilier local, membru; 

- Gabriela-Luminiţa Paiu -  consilier local, membru.” 

2. Art. 15 alin. (1) din Anexa nr. 3 la hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2018 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 15. – (1) Chiriaşul are obligaţia să asigure exploatarea prin păşunat eficace, în 

regim de continuitate şi de permanenţă a terenului ce face obiectul închirierii. În acest scop el 

trebuie să respecte încărcătura de animale/ha minimă de 0,3 UVM/ha, prezentând în acest sens 

în fiecare an, pâna cel târziu în data de 01 martie a anului respectiv, următoarele documente: 

- declaraţie pe propria răspundere privind efectivul anual de animale scoase la păşunat; 

- adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscriptie privind: codul de 

exploatatie şi numărul de animale deţinute la data depunerii declaraţiei.” 

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 27.01.2021, cu 8 voturi 

„pentru”, 3 voturi „contra” şi 2 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează 

      Consilier local             Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                        Bogdan-Constantin Vătafu 

 

Griviţa, 27 ianuarie 2021 
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