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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin atribuire directă 

a suprafeței de 25,46 ha, teren extravilan având categoria de folosință păşune 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzănești, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 APRILIE 
2021,  

Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 2209 din 05.04.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 25.02.2021 privind aprobarea inițierii procedurii 

de închiriere, prin atribuire directă a suprafeței de 5,46 ha, teren extravilan având categoria de 
folosință pășune, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 204 din 18.12.2020 privind stabilirea 
prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2021; 

Examinând: 
- raportul responsabilului cu patrimoniu nr. 2272 din 07.04.2021; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT – comunicare online nr. 16 din 19.04.2021; 

În conformitate cu: 
- prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 362 alin. (2) coroborat cu art. 315 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art.129 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b) respectiv art. 139 alin. (3) 
lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire pentru închirierea prin atribuire directă a 
suprafeței de 25.46 ha, teren extravilan având categoria de folosință pășune, documentație ce 
este prevăzută în anexa nr. 1. 

Art. 2. (1) Închirierea pășunii prin atribuire directă se va face pe o perioadă de 7 (șapte) 
ani. 

(2) Se stabilește prețul închirierii (chiria) în sumă de 120 lei/ha/an. 
Art. 3. Se aprobă calendarul anual al activităților de bază, întreținere, exploatare și 

ameliorare pășuni prevăzut de amenajamentul pastoral și prezentat în anexa nr. 2 și care va 
constitui anexă la contractul de închiriere. 

Art. 4. Se aprobă angajamentul utilizatorului de pășune prevăzut în anexa nr. 3 și care 
va constitui anexă la contractul de închiriere. 



Art. 5.  Se aprobă ca plata chiriei să aibă loc în două tranșe egale respectiv până la 31 
august şi 31 decembrie al anului în curs. 

Art. 6. Perioada cuprinsă între 24 aprilie – 21 septembrie (150 zile) a fiecărui an se 
stabilește ca perioadă de pășunat pentru toți utilizatorii de pășune, conform Amenajamentului 
pastoral; 

Art. 7. Se mandatează Primarul orașului Căzănești să desemneze membrii comisiei de 
evaluare a ofertelor precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor prin dispoziție. 

Art. 8. Se mandatează Primarul orașului Căzănești să semneze în numele Consiliului 
Local, contractele de închiriere după finalizarea procedurii de atribuire directă. 

Art. 9. Anexa nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 10. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul 

Primăriei orașului Căzănești şi pe site-ul  acesteia, prin grija secretarului general al localității 
şi Compartimentului Relaţii Publice şi Secretariat. 

(2) Primarul orașului Căzănești, comisia de evaluare și Compartimentul Registrul 
Agricol şi Agricultură vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cărora le va fi 
comunicată prin grija secretarului general al localității. 
 
 

                PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                            pentru Secretar General al UAT, 

                  DRĂGOI OCTAVIAN                                     BARBU ANASTASE 
 
 

    
 
 
 
  
 
Nr. 37 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 22.04.2021 
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