ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
COT,{SIUAL LOCAL

norAnAnn
privind aprobarea inceturii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti
apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiat intre
Comuna Brazi si domnul Mitache Vasile
Avdnd in vedere :
Solicitarea domnului Mitache Vasile, domiciliat in comuna Brazi, sat Sl.e.iaru. str" Iancu Jianu
nr.3, judetul Prahova., de incetare a Contractului nr.12.231din 07.05.2019 privind inchirierea unor

suprafete de pajisti de pe raza satului Stejaru datorita faptului ca nu mai detine animale in
exploatatie;

Referatul de aprobare al 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 Mitache Vasile pentru suprafata totala de
0,4860 ha pasune, situata pe raza satului Stejaru;
Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34l2AB privind organizarea.
admninistrarea si exploatarea paiistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr.1811991. cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Hot6r0rii
Guvernului 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor metodolog;ice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei de urgen{I a Guvernului nr.3412013 privind organizarea, administrarea gi
exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legiri fondului funciar nr.
l8/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 2261235 I 201)3 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitAtii de
imbundtdtire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, cu modificarile si
completari le ulterioare;
Amenajamentul Pastoral al comunei Brazi, judetul Prahova aprobat prin llotararea
Consiliului LocalBrazi nr.46 din 26 octombrie20l6:
Prevederile Contractului nr. 12.231 din 07.05.2019. cu privire la inchirierea suprafbtelor de
pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi,judetul Prahova, punctul IX Jncetarea contactului
- litera i);
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul art. 129 alin.ril), alin.(2) lit.c) si d), alin.(6) lit.a; si alin (7) lit.r), art.139
alin.(3) lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ.

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prshova adopta prezenlo hotarare:

Art.l. Incepand cu doto prerynlei hotaruri, se aproba

inceta,rea contractului de
inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi,judetul Prahova
nr. 12.231 din 07.05.2019,incheiat intre Comuna Brqzi, judetul Prahovo, in calitate de locutor
si domnul Mitoche Vasile clin comuna Brazi, sat Stejaru, str. Iancu "Iianu nr, 3, judetul
Prahova, in calitate de locatar,

Art.2

lncetarea contractului de inchiriere are loc la cererea domnului Mitache

Vasile

si

este motivata de faptul ca nu mai detine animale in exploatatie"

ArL 3 La incetarea contractului de inchiriere, domnului Mitache Va:;ile ii revine obligatia
predarii suprafetelor de pajisti ce fac obiectul contractului de inchiriere mentionat la art. l. in
conditii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului.

Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Prirnarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din r;adrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si aLutoritatilor interesate
prin grij a secretarului general al r.rnitatii administrativ-teritoriale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihalache - Marian Costea

COIYTRASEMNEAZ4,
SEC,RETAR GENERAL,
(ieorgeta Enescu

Brozi, 26 noiembrie 2019.
Nr.53.
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REFERAT
privind incetarea contractulu,i de inchiriere a
suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brafi, incheiat intre
Comuns Brazi si domnul Mitache Vasile
de oprobare a proiectului de hotarare

Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.24 din 23 aprilie 2019 s-a aprobat inchirierea
unor suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, prin atribuire direcra, in
condiliile prevederilor Legii nr.28712009 privind Codul civil, republicat[. cu modiflcarile
ulterioare, crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE
(Registrul national al exploatatiilor), membri ai colectivit6tii locale sau cale au sediul sociai 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 contractulur de inchiriere.
Pentru men(inerea suprafelelor, punerea in valoare, folosirea optima a pa-iiqtilor qi
protec{ia mediului, contractele de inchiriere, au fost incheiate cu asigurarrla incdrcdturii optime
de animale, calculati conform prevederilor legale in vigoare"
Astfel, domnului Mitache Vasile din comuna Braz| sat Stejaru, str. Iancu Jianu nr.3.
judetul Prahova, i-a fost atribuita, inbaza contractului de inchiriere nr.12:".231 din 07.05.2019 ,
suprafata de 0,4860 ha pe raza satului Stejaru (Tarla 58, Parcela 299).
Domnul Mitache Vasile a solicitat demararea procedurilor pentru incetarea contractului
de inchiriere a suprafetei de 0,4860 ha pasune situata peraza satului Stejerru, deoarece a vandut
animalele pe care le detinea in exploatatie.
In Contractul - cadru nr. 12.231 din 07.05.2019, cu privire la inchirierea supraf'etelor de
pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi, judetul Prahova, la punctul IX lncetarea
contractului litera I se stipuleaza:
" IX. Incetarea contractul ui
Prezentul contract de inchiriere inceteaz5 in urmdtoarele situalii:
i) in cazul vanzarii animalelor de catre locatar;"
Fata de cele mentionate mai sus, supun aprobarii consiliului local Proiectul de hotorare
privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor dle pajisti apartinond
domeniului privat al comunei Brazi, incheiat intre Comuna Bruzi si do'mnul Mitache Vusile
din comuna Brozi, sat Stejaru, ,str. Ioncu Jianu nr.3, judetul Prahova.

PRIMAR,
LeonaS Radu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI

PRIMARIA
Nr. 22.544

din

18.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la Praiectul de hotarure privind aprobares inceturii contrqctului cle inchiriere
o suprafetelor de pajisti apartinond domeniului privut ul comunei Brali, incheiut intre
Comuna Bruzi si domnul Mituche Vssile
Prin H.C-I.- Rrazi nr.24 din 23 aprilie 2019 s-a aprobat inchirierea unor suprafete de pajisti aparrinand
domeniului privat al comunei Brazi, prin atribuire directa, in condi{iile prevederilor Lt:gii nr. ZgI1ZOOS priyind
Codul civil, republicatS, cu modificdl'ile ulterioare, crescatorilor de animale, persoane izice sau juriclice avand

in RNE (Registrul national al exploatatiilor). membri ai colectivitd{ii locale sau care au
sediul social pe teritoriul comunei Brazi, pe loturi, proportional cu numarul de animal,: detinute in exploatatie,
termenul de inchiriere fiind de 7 ani. Astfel, domnului Mitache Vasile i-a fost atribuitzL. inbazacontractului
de
inchiriere nr. 12.231 din 07.05.2019 , suprafata de 0,4860 ha pe raza satului Stejaru.
Domnul Mitache Vasile a solicitat demararea procedurilor pentru incetarea contractului de inchiriere a
suprafetei de 0,4860 ha pasune situata pe raza satului Stejaru, deoarece a vandut aninralele pe care le detinea
in exploatatie.
In Contractul - cadru nr.12.231 din 07.05.2019, cu privire la inchirierea suprafetelor de pajisti aflate
in domeniul privat al comunei Brazi,.iudetul Prahova, la punctul IX Incetureu contqcrului se stipuleaza:
" Prezentul contract de inchiriere inceteazi in urmitoarele situalii:
a) in cazul imposibilitijii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea incarciturii minime
de animale;
b) paqunatul altor animale decdt cele inregistrate in RNE;
c) la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere;
d) in cazul in care interesul na{ional sau local o impune, prin denunlarea unilaterald de cltre locator in
baza documentelor oficiale, cu plata r.rnei desplgubiri juste gi p.eilabile in sircina acestuia, in caz de
dezacord
animalele inscrise

fiind competentd instan{a

de

judecatil

e) in cazul nerespectf,rii obliga{iilor contractuale de cdtre locatar, prin reziliere de cdtre locator. cu

plata unei despdgubiri in sarcina local.arului;

f) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre locator, prin reziliere de cdtre locarar. cu
plata unei despagubiri in sarcina locatorului;
g) in cazul imposibilitalii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renun{are. {bra plata unei

despdgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei gi a penalitd{ilor rlatorater;
i) tn cazul vdnzdrii animalelor de cdtre localar;
schimbarea destinaliei terenului, folosirea pajigtii in alte scopuri dec6t cel pentru care a fost
inchiriat terenul;
k) in cazul in care se constat6 faptul c[ pajigtea inchiriatd nu este folositi.
La incetarea contractului de inchiriere. chiriasul are obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul
contractului gratuit si liber de orice sarcini.,,
Avand in vedere cavanzarea animalelor de catre locatar constituie un temei de incetare a contractului
de inchiriere, se recomanda consiliului local adoptarea Proiectului de hotarare pri,,rind aprobarea incetarii
contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al r;omunei Brazi, incheiat
intre Comuna Brazi si domnul Mitache Vasile din comuna Brazi, sat Stejiru, str. Iancu Jianu nr.3. judetul
Prahov4 intrucat indeplineste conditiile prevazute de lege pentru adoptarea lui.

j)

INTOCMIT,
Inspector,
DaJinescu Gheorghe

