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R O MÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind soluţionarea cererii 

înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa extraordinară, în data de 26 mi.,rtie 2020; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 1660/09.03.2020 privind soluţionarea cererii înregistrată la 
Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018; 
-Raportul nr. 1920/24.03.2020 întocmit de doamna Ion Georgiana-Cristina, inspector în 
cadrul Compartimentului Registru Agicol şi cadastru al comunei Gorgota, judetul Prahova; 
- Avizul secretarului general al Comunei, precum si avizele Comisiilor de specialitatea ale 
Consililului Local Gorgota; 

Analizând cerera înregistrată de Mega Construct LTD S.R.L. la Primăria Comunei 
Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 „privind inchirierea unei suprafeţe de păşune,,; 

În conformitate cu prevederile: 
- Deciziei nr. 79/10.02.2020 a Curţii de Apel Ploieşti - Secţia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal prin care s-a casat, în parte, Sentinţa recurată nr. 973/27.06.2019 a Tribunalului 
Prahova, prin care s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 
Mega Construct LTD S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Gorgota, ca 
neîntemeiată. 
- Declararea „Pandemiei" de catre Organizatia Mondială a Sanatăţii din data de 11.03.2020. 
-art. 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea starii de 
urgenta pe teritoriul Romaniei; 
-Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc 
aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
-Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. 
- Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. 

În contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stării de urgenţă 
pentru sănătatea publică cu impact internaţional şi ţinând cont de evoluţia epidemiologică 
la nivelul teritoriului României, de prognozele de creştere a numărului de cazuri de 
infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite 
prin hotărâri ale grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României, de hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă, precum şi de alte acte normative: decret preşidenţial şi ordonanţe 
militare care dispun că pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încat să fie evitat, pe cât 
posibil, contactul direct între persoane, 



Faptul că organizarea unei proceduri de închiriere a pajiştilor (păşunilor) proprietate 
privata a comunei Gorgota, judeţul Prahova, la nivelul anului 2018, in conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 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, cu modificările şi completările ulterioare, presupune 
participarea unui numar de persoane peste numărul maxim prevăzut de actele normative 
rubricate mai sus ce ar duce şi la nerespectarea restricţiilor privind circulaţia persoanelor 
în afara locuinţei/gospodăriei peste intervalul orar prevăzut, cu neîncadrarea în excepţiile 
prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Ţinând seama de caracterul individual al prezentei hotărâri raportat la prevederile 
art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 13/26.03.2020 privind completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul ( 
Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.10.2019. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Soluţionarea Cererii înregistrată de Mega Construct LTD S.R.L. la Primăria 
Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 „privind inchirierea unei suprafe,te de păşune11 se va 
realiza în prima şedinţă a Consiliului Local Gorgota, după încheierea stării de urgenţă decretată 
de Preşedintele Rornîniei. 

Art.2. Prezenta hotărâre are caracter individual şi va intra în vigoare la data 
comunicării către Mega Construct L TO S.R.L. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei, in 
termenul prevazut de lege, către Mega Construct LTD S.R.L., Prefectului judetului Prahova şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariagorgota.ro. 
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Gorgota, 26.03.2020 
Nr. 14 

Red/Dact A.D./4ex 

Contrasemneaza pentru legalitate, 

in temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din 
O.U.C. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Nr. consilieri in functie* 
Nr. consilieri prezenti 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abtineri 
*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




