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ROMANIA
JUDETAL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSIUUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti
apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiate intre
Comuna Brazi si domnul Ispus Constantin
Avdnd in vedere :
Solicitarea domnului Ispas Constantin, domiciliat in comuna Brazi, sat Batesti. str. Ion Luca

Caragiale nr.3, judetul Prahova., de incetare a Contractului nr.12.401 din I1.05.2018 privind
inchirierea unor suprafete de pajisti de pe raza satului Brazii de Jos datorita faptului ca a vandut
animalele pe care le detinea in exploatatie;
Expunerea de motive a domnului primar al comunei Brazi si Raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune
incetarea contractului de inchiriere incheiat cu domnul Ispas Constantin pentru suprafata totala de
2,34ha pasune, situata pe raza satului Brazii de Jos;
Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3412013 privind organizarea.
admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si cornpletarea Legii
fondului funciar nr.18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile HotdrArii
Guvernului 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr.3412013 privind organizarea, administrarea gi
exploatarea pajigtilor permanente gi pentrur modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr"
1811991, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 2261235 I 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de
imbunltdtire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung. cu modificarile si
completarile ulterioare;
Amenajamentul Pastoral al comunei Brazi, judetul Prahova aprobat prin Flotararea
ConsiliuluiLocal Brazi nr.46 din 26 octombrie20l6;
Prevederile Contractului - cadru nr. 12.359 din I1.05.2018, cu privire la inchirierea
suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi, judetul Prahova, puncrul IX
Incetarea contractului - litera i);
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarulu i unitati i admin istrativ-teritoriale;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.c) si lit.d), alin. (5) lit.b), alin.(6) lit.a) pcr. 18. art.45 si arr. ll5
alin.(1) lit.b) din Legea nr.21512001privind administratia publica locala. republicata. cu modificarile
si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judelul Prahovo odopta prezento hotarsre:

Art.1. Incepand cu data prezentei hotorari, se aprobu incetarea contractului

cle

inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi,judetul Prahova
nr. 12.401 din 11.05.2018, incheiat intre Comuna Brazi, jutletul Prohova, in culitate de locutor
si domnul Ispas Constantin din comuna Brazi, sot Batesti, str" Ion Luca Coragiale nr. 3,
judelul Prahova, in calitste de locatar,
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Art.2

lncetarea contractului de inchiriere are loc la cererea domnului Ispas Constantin si
faptul ca nu mai detine animale in exploatatie.

este motivata de

Art. 3 La

incetarea contractului de inchiriere, domnului Ispas Constantin ii revine
obligatia predarii suprafetelor de pajisti ce fac obiectul contractului de inchiriere mentionar la
art. l, in conditiicel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului"

Art.4 Prcvederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate de
secretarul un itati i adm in i strativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mar.ileno Bucur
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Brazi, 12 oprilie 2019.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Georgeta Enescu
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ROMANIA
IUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI

PNMAR
Nr. 10.482 din 02.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea incetarii contractului de inclririere a suprufetelor de pujisti
apartinand domeniului privat al comunei Bruzi, incheiote inlre
Comuna Brazi si domnul Ispas Constantin
Prin H.C.L. Brazi nr.19 din 9 mai 2018 s-a aprobat inchirierea unor suprafete de pajisti
apartinand domeniului privat al comunei Brazi, prin atribuire directa, in condiliile prevederilor
Legii nr. 28712009 privind Codul civil. republicati, cu modificarile ulterioare, crescatorilor de
animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE (Registrul national al
exploatatiilor). membri ai colectivitS{ii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei
Brazi, pe loturi, proportional cu numarul de animale detinute in exploatatie, termenul de
inchiriere fiind de 7 ani, incepand cu data semnarii contractului de inchiriere.
Pentru meniinerea suprafelelor, punerea in valoare, folosirea optimd a pajigtilor gi
proteclia mediului, contractele de inchiriere, au fost incheiate cu asigurarea incdrcdturii optime
de animale, calculata conform prevederilor legale in vigoare"
Astfel, domnului Ispas Constantin din comuna Braz\" sat Batesti, str. Ion Luca Caragiale
judetul
Prahova, i-a fost atribuita, in baza contractului de inchiriere nr. 12.401 din
nr.3,
11.05.2018 , suprafatade2,34 ha pe raza satului Brazii de Jos (Tarla 76, Parcela 383123.|ot 4).
Domnul Ispas Constantin a solicitat demararea procedurilor pentru incetarea contractului
de inchiriere a suprafetei de 2,34 ha pasune situata pe raza satului Brazii de Jos. deoarece a
vandut animalele pe care le detinea in exploatatie.
In Contractul - cadru nr. 12.401 din 11.05.2018, cu privire la inchirierea suprafetelor de
pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi, judetul Prahova, la punctul IX Incetarea
contractului litera r) se stipuleaza:
" IX. inceturea contract ul ui
Prezentul contract de inchiriere inceteaza in urmdtoarele situalii:
i) in cazul vqnzarii animalelor de catre locatar^"'
Fata de cele mentionate mai sus, supun aprobarii consiliului local Proiectul de hotarore
privind aprobarea inceturii contrsctului de inchiriere a suprofetelor de pajisti apartintnd
domeniului privat al comunei Bruzi, incheiut intre Comuna Brazi si domnul Ispas Constontin
din comuna Brazi, sat Batesti, str, Ion Luca Carogiale nr.3, jucletul Prahovo.

PRIMAR,
LeonuS Radu

