
  
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
     AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere, prin atribuire directă 

a suprafeței de 5,46 ha, teren extravilan având categoria de folosință păşune 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 
FEBRUARIE 2021,  

  Având în vedere referatul de aprobare nr. 1100 din 19.02.2021 al Primarului orașului 
Căzănești; 

Examinând: 
- raportul Registrul Agricol și Agricultură nr. 1107 din 19.02.2021; 
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT – comunicare online nr. 2 din 22.02.2021; 

În conformitate cu prevederilor art.9 alin.(1)-(4) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiștilor 
permanente şi pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(1) precum și art.196 alin.(1) lit. a) 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. (1) Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile 

prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
pentru suprafața de 5,46 ha de pășune disponibilă, proporţional cu efectivele de animale 
deţinute în exploataţie de crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice având animalele 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul 
social pe teritoriul localităţii Căzănești. 
 (2) Păşune menționată la alin.(1) se află în domeniul privat al orașului Căzănești. 
 (3) Păşune prevăzută la alin.(1) este identificată în planul de situaţie din anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Procedura de organizare şi de desfăşurare a închirierii prin atribuire directă a 
păşunii menţionate la art.1, perioada de închiriere, chiria precum și componența comisiei de 
atribuire vor fi aprobate prin hotărâre de către Consiliul Local al orașului Căzănești. 



  
 
 
 
 
Art.3. Primarul oraşului Căzăneşti, Compartimentul Registrul Agricol şi Agricultură 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată persoanelor 
interesate şi publicată prin grija secretarului general al localității. 

   
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                   Secretar General al UAT, 
         DRĂGOI OCTAVIAN                                               OANCEA GEORGETA 
 
 

    
 
 
 
  
 
Nr. 22 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 25.02.2021 
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