
ROMÂNIA 
JUDEłUL NEAMł 

CONSILIUL LOCAL 
COMUNA BORLEŞTI 

 
  H O T Ă R Â R E 

 
PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ARENDARE A 
PĂŞUNILOR COMUNALE încheiat cu  AsociaŃiaCrescătorilor de 

animale Valea Nechitului  
 
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ, întrunit în şedinŃa 
ordinară din data de 29.11.2011; 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive aprimarului comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
- cererile AsociaŃiei Crescătorilor de Animale Valea Nechitului 

înregistrate la nr. 5808/04.08.2012 şi 9404/08.11.2011; 
- raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul 

Consilului local Borleşti; 
- prevederile art.1,2,3,4 18,19 şi ale art.42 din Legea zootehnicei 

nr.72/16.01.2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9(2)lit.”e” şi”f” din HG 

nr.940/29.08.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii zootehniei nr.72/2002, modificată şi completată 
ulterior; 

- prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi natura 
juridică a acestuia; 

 
 În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit”c” şi alin(5) lit”a”, art.45 
alin(3) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă prelungirea contractului de arendă încheiat cu 
AsociaŃia Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului” pe o perioadă de 5 
ani,  în scopul organizării şi păşunării raŃionale a patrimoniului pastoral pe 
durata contractului de arendare. 
 



 Art. 3 – Prelungirea contractului de arendă  se va face pe baza unui 
act adiŃional la contractul  de arendare. 
 Art. 4 – Amplasarea şi delimitarea păşunilor comunale  care fac 
obiectul prezentei hotărâri sunt cuprinse în Anexa nr. 1. care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5 – Valoarea arendei se stabileşte la 50 lei/ha păşune şi se va 
achita până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.                                                                     
 Art. 6 – Actul adiŃional la Contractul de arendă va fi întocmit şi 
semnat de către primarului comunei Borleşti, domnul Olteanu Gheorghe şi 
compartimentul financiar contabil. 
 Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului 
comunei, autorităŃilor şi persoanelor interesate. 
 

Preşedinte de şedinŃă, 
Stanciu Ion 

                                                                                        
       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                        Secretar Staicu Cristina 

 
 
 

Nr. 45/29.11.2011 
 
 
 



 
 
 

ANEXA 1 LA HCL 45/29.11.2011 
 

 
SITUAłIA SUPRAFEłELOR DE PĂŞUNE ARENDATE ASOCIAłIEI 

CRESCĂTORILOR DE ANIMALE „VALEA NECHITULUI” 
 

Nr. 
crt. 
 
 

   Denumirea 
      păşunii 

Număr 
parcele 
 

      SuprafaŃa totală a islazului comunal 

Total  
din 
care: 

Arabil Pajişti  

  1 LUNCA  
RUSENI 

66/569 
66/591 

 34,68 ha 
 43,30 ha 

- 
- 

  34,68 ha 
  43,30 ha 

 

  2 CĂłÎN 80/762   60,00ha -   60,00ha  
  3 BOBEICA  

DL. FLUTUR 
105/1068 
 

  38,37ha 
 

- 
- 

  38,37ha 
- 

 

105/1074   10,54ha -   10,54ha  

105/1075     1,80ha -     1,80ha  

105/1076   30,47ha -   30,47ha  
105/1077     1,00ha -     1,00ha  
105/1078     4,32ha -     4,32ha  

  105/1082     6,21ha -     6,21ha  

105/1083   44,96ha -   44,96ha  
105/1085     1,00ha -     1,00ha  
105/1087     2,25ha -     2,25ha  

105/1088     2,45ha -     2,45ha  
105/1098     0,50ha -     0,50ha  

  4 ARMANU 6/125     4,87ha -     4,87ha  
6/126   30,32ha -   30,32ha  
6/146     9,13ha -     9,13ha  

  5 BORLEŞTI 
DE SUS 

103/1042     4,21ha -     4,12ha  
103/1049   12,33ha -   12,33ha  
106/1089     4,41ha -     4,41ha  
106/1090     5,55ha -     5,55ha  
106/1092     8,46ha -     8,46ha  
106/1094     0,51ha -     0,51ha  
106/1095     2,01ha -     2,01ha  

  6 NECHIT 4/94     5,82ha -     5,82ha  
108/1096   12,27ha -   12,27ha  

7 VATAVUL 48/439   12,00ha -   12,00ha  
8 ULIOAIA 48/439     1,07ha -     1,07ha  

49/447   11,93ha -   11,93ha  
          TOTAL - 406,65  406,65  

 
 
 



 

 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

 
Privind arendarea păşunilor comunale  din comuna Borleşti judeŃul 

NeamŃ 
 
 
 

 Cap I. PROPRIETAR - LOCATOR: COMUNA Borleşti prin 
Consiliul Local , cod fiscal 2612898, localitatea Borleşti, judeŃul NeamŃ  
 
 Cap.ll  DESCRIEREA BUNULUI: 
 
2.1 Terenul face parte din domeniul public al comunei conform HCL nr.6 
din 27.01.2011  si se afla in administrarea Consiliului local al comunei 
Borleşti . 
2.2. Terenul in suprafata de _____ ha,  pentru care se doreşte prelungirea 
contractului de păşune este amplasat in extravilanul comunei Borleşti, în 
punctele:Lunca Ruseni, CăŃân, Funduri, Bobeica-Dl Flutur, Armanu, 
Borleşti de Sus, Nechit, Troace, Breahna, Vataf, Ulioaia. 
2.3. Terenul nu este grevat de sarcini. 

 Cap. III. CARACTERISTICILE ARENDĂRII 
 Pasunea va fi folosita numai pentru pasunatul animalelor  cu 
respectarea perioadei de pasunat respectiv 1 mai -31 octombrie a fiecarui an. 

- se vor introduce pe pasune numai animale inmatriculate si cu 
actiunile sanitar-veterinare efectuate ; 

- se va mentine in bune conditii agricole si de mediu suprafata 
inchiriata prin:curatare de maracinisuri, plante toxice,pietre, 
musuroaie, administrare de ingrasaminte etc; 

- arderea pajistilor permanente nu e permisa decat cu acordul 
autoritatilor competente pentru protectia mediului; 

- banii obtinuti din fonduri guvernamentale si/sau europene vor 
fi folositi numai pentru efectuarea de lucrari pe pasune 
(administrare de ingrasaminte, suprainsamintare, curatare, 



irigare,etc) sub indrumarea  specialistilor din cadrul DADR si 
al Primariei ; 

 
- se vor respecta regulile agro-zootehnice si se va muta periodic 

amplasamentul stanilor in vederea asigurarii fertilizarii unor 
suprafete cat mai mari de pasune; 

- se vor obtine avizele si acordurile legale 
  Contractul de arendare poate fi reînnoit potrivit înŃelegerii părŃilor şi 
cu respectarea prevederilor legislaŃiei cu privire la arendă.. 
      Fiecare parte contractantă este obligată să înştiinŃeze în scris cealaltă 
parte, cu cel puŃin 3 luni înainte de expirarea contractului, despre intenŃia sa 
de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare. 
 
 Cap.IV.  SCOPUL ARENDĂRII 
     Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul 
exploatării agricole. 
 

 Cap. V. ELEMENTE DE PRET 

 Nivelul arendei se va face la un preŃ stabilit de Consiliul Local. 

 Cap. VI. DURATA ARENDEI: 

Se propune arendarea suprafetei pentru o perioada de 5 ani. 

 

 

 
PRIMAR, 

OLTEANU GHEORGHE 
 


