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PRorECTDEHorAnAnr
privind aprobarea documenta{iei de atribuire pentru inchirierea prin atribuire directl

a suprafe(ei de25146 ha, teren extravilan avind categoria de folosinfl plqune

Consiliul Local al oragului Cdzdneqti. intrunit in gedin{6 ordinard ladatade22 APRILIE
2021.

Avand in vedere:
- referatul de aprobar 

" 
* /209 ain Af . 0 4 " zO2l alPrimarului oragului Cazdneqti;

- HotSrdrea Consiliului Local nr 22 din25.02.2021 privind aprobarea inilierii procedurii
de inchiriere, prin atribuire direct6 a suprafelei de 5,46 h4 teren extravilan avAnd categoria de
fol osinld p5qtrne, cu modificirile ulterioare ;

- HotdrArea Consiliului Judelean Ialomila rv. 204 din 18 12.2020 privind stabilirea
prelului mediu/ton6 de iarb6 (mas6 verde) obfinut6 de pe pajigte, pentru anul2O2l;

- cererea dnei. Giju Maria nr din 2021 prn care solicitd atribuirea
de pSgune;

- cererea dlui. Mann Alexandru nr. din 2021 prin care solicitd
atribuirea de p6gune;

- cererea S.C. Weber Trade S.R.L Bucureqti nr.
solicitd atribuirea de pSgune,

Examin6nd.

2021 prin care

- raportul responsabilului cu patrimoniu *. 22il, dur 0Y.oZ, 2021;
- avtzul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului

public qi privat, patrimoniu, agriculturd qi proteclia mediului inconjurdtor, fondrni europene,
lT - comunicare online nr

in conformitate cu:

din

.2021;

- prevederilor art. 9 alin. (1) drrr Ordonanfa de Urgen!6 a Guvemuldnr.34l2Ol3 privind
organizarea, administrarea gi exploatarea pajiqtilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. l8/1991, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;

- prevederile art. 362 alin (2) coroborat cu arl. 315 din Ordonanfa de urgenfd a
Guvernulut nr.5712019 privurd Codul Administrativ, cu modificlrile qi completdrile ulterioare,

in temeiul art129 alin. (2),|it. c) coroborat cu alin. (6) lit. b) respectiv art. 139 ahn. (3)
Itt. g) din Ordonanfa de urgenfd a Guvemului rtr.5ll20l9 privind Codul Admrnistrativ, cu
modificdrile qi completarile ulterioare,

norAnAgrE:
Art. 1. Se aprobd documentafia de atribulre pentru inchirierea prrr atribuire direct6 a

suprafelei de 25.46 ha, teren extravilan avdnd categoria de folosinld p6gune, documentatie ce
este prevdzut5 in anexa nr. 1.

Art 2. (1) lnchirierea pd;unii prin atribuire directl se va face pe o perioadd de 7 (gapte)
ani.

din



(2) Se stabile;te preful inchLrierii (chiria) in sumS de 120 lerlira/an.
Art. 3. Se aprobd calendarul anual al activitSlilor de bazdn intretrnere, exploatare Ei

ameliorare pfuuni prevdzut de amenajamentul pastoral ;i prezentat in anexa nr.2 Sr care va
constitui anex5 la contractul de inchiriere.

Art. 4. Se aprobd angajamentul utilizatorului de pdqune prevdzut in anexa nr. 3 qi care
va constitui anexd la contractul de inchiriere.

Art. 5. Se aprobd ca plata chiriei sd aibd loc in dou6 tranqe egale respectiv pana la 3l
august gi 31 decembrie al anului in curs.

Art. 6. Perioada cuprinsd intre 24 aprilie - 2l septembrie (150 zile) a fiecSrui an se

stabile;te ca perroadd de piqunat pentru tofi utilizatorii de pd;une, conform Amenajamentului
pastoral;

Art.7. Se mandateazd Primarul oraqului Cizdnegti sd desemneze membrii comisiei de
evaluare a ofertelor precum 9i a comisiei de solulionare a contestafiilor prin dispozilie.

Art. 8. Se mandateazd Prrmarul ora;ului Cdzdnegti sd semneze in numele Consiliului
Local, contractele de inchiriere dupd finalizareaprocedurii de atribuire direct6.

Art. 9. Anexa nr. 1 - 3 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 10. (1) Prezenta hot[rAre va fi adus6 la cunogtrnla cetdJenilor prin afigare la sediul

Primdriei oragului Cazanegti gi pe site-ul acesteia, prin gr4a secretarului general al localitalii
gi Compartimentului Relali Publice qi Secretariat.

(2) Prrmarul ora;ului Cdz6ne;ti, comisia de evaluare qi Compartimentul Registrul
Agrrcol gi Agriculturd vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdn, cdrora le vafi
comunicatd prin gnla secretarului general al localitafi.

INITIATOR,
PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta
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l. lnformalii generale privind proprietarul:
U n itatea ad mi n istrativ-teritoriali Orag C5zdnegti

Adresa: Orag Cdzdnegti, gos. Bucuregti nr. 93, jud. lalomila Tel.
0243 264010, Fax 0243.264397

Cod de identificare fiscal: 4231962

ll. lnstrucliuni privind
atribuire directi

1. lnformalii generale

organizarea 9i desfigurarea procedurii de

privind obiectul inchirierii

1.1. Descrierea bunului care urmeazd sd fie inchiriat
(1) Obiectul inchirierii il constituie inchirierea prin atribuire directe

conform prevederilor O.U.G. 3412013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajigtilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991 , cu modificdrile si completdrile ulterioare
9i a prevederilor H.G. nr. 106412013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizatea, administrarea si exploatarea
pajigtilor permanente 9i pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, a OUG nr. 57 t2O19 privind Codul administrativ,
republicatd, cu modificdrile si completerile ulterioare gi a codului civil,
pentru punerea in valoare a pisunilor disponibile gi folosirea optime a
acestora.

- (2) utillzarea pdsunilor aflate in domeniul privat al orasului cdzdnegti
se face de cetre crescdtorii de animale, persoane fizice sau juridice av6nd
animalele inscrise in Registrul national al exploata(iiloi, membri ai
colectivitd{ii locale sau care au sediul social pe teritoriul oragului cdzdnesti(3) Suprafelele de pdgune rdmase nealocate urmare aplic8riiparagrafului sus-mentionat se atribuie crescetorilor de animale persoane
fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul nalional al
exploataliilor, propo(ional cu efectivele de animale definute in exploatatie.

1 .2 Destinatia bunului ce face obiectul inchirierii
lnchirierea se face pentru mentinerea suprafeteror, punerea invaloare. folosirea optime a pdsunii gi protectia mediuiui, cu'asigurarea

?ncdrcdturii optime de animale.

1.3 conditii de exploatare a inchirierii si obiectivete de ordineconomic, financiar, socla/ sl de mediu, urmdrite de cdtre proprietar privind
exploatarea eficace a bunului ce face obiectut inchirierii.(1) incdrcdtura minimd de animale este de 0,3 UVM/ha precum simaximd de 1 UVM/ha in toate zirere perioadei de pdsunat. pentru anri
2021 , incdrcdtura medie de animale este de O,7 UVM/h;

(2) Prin realizarea inchirierii pdgunii proprietate privatd a localitatii se
vor obtine resurse financiare care se fac venit la bugeiul local.(3) cregterea animareror este o activitate economicd importantd sitrebuie facilitatd accesul acestora la suprafelele de pdsune oi=p"nlo,rJ,
aflate in domeniul privat, in conditiile fn care pentru majorititea crescatorilorde animale singura sursd de asigurare a hranei pe perioada verii estemasa verde oblinutd de pe pdgune.
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(4) Utilizatorii de p5gune beneficiazd de pldti unice pe suprafa,td care
le permit executarea lucririlor gi activitdlilor de intre{inere a pdgunii.

(5) Folosirea gi exploatarea pdgunii se face cu respectarea bunelor
conditii agricole gi de mediu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si cu respectarea proiectului de amenajament pastoral al orasului
Cdzdnegti, aprobat prin H.C.L. nr.62128.O9.2O18, cu modific5rile 9i
completerile u lterioare.

(6) Reinsdmantarea si suprainsdm6n[area se realizeazd numai cu
seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si
legum inoase sau amestecuri ale acestora astfel cum este prevdzut in
proiectul de amenajament pastoral al oragului CSzdnegti.

2. Condilii generale ale inchirierii

2.1^. Regimul bunurilor utilizate de locatar in derularea inchirierii
(1) [n derularea inchirierii, bunul preluat de locatar il constituie

terenurile cu categoria de folosin!5 pdgune, proprietate privata a localitdlii,
situate in extravilanul acesteia gi care la incetarea din orice cauzd a
contractului de inchiriere vor fi repartizate dupd cum urmeazS:

(2) Bunuri de retur, constAnd in terenul inchiriat care se va reintoarce
in posesia proprietarului liber de orice sarcinS;

(3) Bunuri proprii, constAnd din bunuri utilizate de locatar pe durata
inchirierii, care sunt 9i rdm6n in proprietatea acestuia la incetarea
contractului de inchiriere dacd nu fac obiectul intenliei proprietarului de a le
achizitiona ca bunuri de preluare.

(4) Orice investitie sau amenajare care este necesard scopului pentru
care a fost inchiriat terenul, se va realiza numai in baza unei Autorizatiei de
Construire inso,tite de toate avizele cerute de lege ( ex. Certificate de
urbanism, Acord de mediu, Avize de racordare, Aviz PSl, Aviz si acord
ape etc, ).

2.2. Obliga{iile privind protec{ia mediului, stabilite conform legislaliei
in vigoare

(1) Toate obligaliile privind protectia mediului, stabilite conform
legislaliei in vigoare pe parcursul derulSrii contractului de inchiriere, cad in
sarcina locatarului, motiv pentru care acesta va obline pe cheltuiala sa avize,
acorduri gi autorizatii de func[ionare pe c€l re are obligalia sa le respecte.

(2) Nerespectarea acestora atrage dupd sine sanclionarea si/ sau
aplicarea de cdtre factorii interesati de amenzi contraventionale-

2.3. Obligativitatea asigurdrii exploaterii in regim de continuitate 9i
permanen!d

Pe durata contractului de inchiriere, chiriagul are obligativitatea
exploatdrii in regim de continuitate si permanent a terenului inchiriat cAt si
a bunurilor realizate prin grija acestuia.

2.4. lnterdic.tia subinchirierii bunului inchiriat
Dupi atribuirea directd a terenului gi incheierea contractului de

inchiriere, locatarul nu poate subinchiria terenul, iar in acest sens se
va prevede o clauzd in contractul de inchiriere.
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2.5. Durata inchirierii
inchirierea se face pe o perioad d de 7 ani, incep6nd cu data semndrii

contractului de inchiriere, cu respectarea perioadei de pdgunat, respectiv de
la data 24 aprilie - 21 septembrie a fiecdrui an.

Contractul de inchiriere incheiat poate inceta inainte de 7 ani in situatia in
care in anul 2023 vor inceta celelalte contracte fiind necesard o noud lotizare a
pdgunii.

2.6. Elemente de prel
(1) Prelul minim al inchirierii (chiria)vafi stabilit lin6ndu-se cont de valoarea

masei verzi pe hectar, calculate in funclie de pretul mediu stabilit de Consiliul
Jude.tean lalomi,ta, respectiv 30 lei/ha, in conformitate cu prevederile Hotdrdrii
Consiliulu i Judelean lalomita nr. 2O4l 1 8.1 2.2O2O.

(2) Nivelul minim al prelului de inchiriere = '120 lei.
Calcul chirie:
Valoarea ierbii disponibile = 4 Uha produclia de masd stabilitd pin

amenajamentul pastoral x 30 lei / masd verde /ha conform HCJ 204 /1 8.12.2020
= 120 lei.

(3) Plata chiriei se face in doud transe: 50% p6ni la data de 31 AUGUST gi
SOok pand la data de 31 DECEMBRIE a fiecdrui an.

(4) Neplata chiriei sau executarea cu intirziere a acestei obligalii conduce
la perceperea de majordri de intArziere, conform legislaliei fiscale privind
creantele bugetare. in vigoare la data pldlii.

(5) Sub acest nivel, nicio ofertd nu va putea fi acceptatd.
(6) Chiria va fi indexatd anual cu rata inflaliei, in baza indicelui de inflalie

comunicat de institutiile abilitate.
(7) La prelul chiriei anuale, chiriasul are obliga,tia de a pldti taxa pe teren

stabiliti in conformitate cu prevederile Legii nr.227 12015 privind Codul fiscal, cu
modificdrile si completirile ulterioare, precum gi alte taxe prevdzute de legislalia
in vigoare.

(8) Modul de achitare a chiriei c6t 9i a clauzelor pentru nerespectarea
obligatiilor de platd se vor stabili de cdtre proprietar prin contractulde inchiriere.

(9) Neplata chiriei p6nd la data de 31 decembrie a anului in curs duce la
rezilierea de plin drept a contractului, fdrd somatie sau alte procedurd prealabild.

(10) Chiria oblinutd din inchiriere va reprezenta venit la bugetul local.

3. Condiliile specifice pe care trebuie si le indeplineascA
solicitanlii, in vederea atribuirii directe:

3.1 . Ofertantii persoane juridice:
a) sd fie agent economic inregistrat la Oficiul Registrului Comerlului din

judelul lalomita
b) sd nu fie insolvabild, in stare de faliment sau in lichidare;
c) sd nu aibe restante de plati la impozite, taxe locale si alte obligalii 9i

contribulii legale la bugetul local;
d) sd aibd sediul social pe teritoriul administrativ al oragului Cizdnegti

(crescdtori de animale din cadrul colectivitdtii locale) si si fie inscris ?n Registrul
agricol al oragului Cdzenesti ,

e) sd facd dovada delinerii unui numdr suficient de animale pentru a asigura
incdrcdtura minima de 0,3 UVM/ha.;

f) animalele trebuie sd fie inregistrate in RNE;
g) sd nu aibi in derulare alt contract avSnd ca obiect inchirierea pdgunii

apartinand UAT Cdzdnesti, in vederea pesunatulua animalele lor sau cosirii'
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3.2 Otertanlii asocia(ii ale crescdtorilor de animale
a) sd fie asocialie infiin.tate conform O.G. nr.26l2000, inscrisd in registrul

asocialiilor gi fundaliilor de la Judecdtoria Slobozia,
b) se nu aibe restante de platd la impozite, taxe locale 9i alte obligalii 9i

contributii legale la bugetul local;
c) sd aibi sediul social pe teritoriul administrativ al oragului Cdzdnegti

(crescdtori de animale din cadrul colectivitd_tii locale) 9i si fie inscris in Registrul
agricol al oragului Cdzdnegti ;

d) sd aibd ca scop principal sprijinirea crescdtorilor de animale - bovine,
ovine, caprine, ecvidee de pe raza oragului Cdzdnegti in vederea ridicdrii nivelului
calitativ al cresterii 9i ingrijirii acestora;

e) sd face dovada detinerii unui numdr suficient de animale pentru a asigura
incdrcdtura minima de 0,3 UVM/ha.;

f) animalele proprietarilor asociali trebuie sd fie inregistrate in RNE;
g) se nu aiba in derulare alt contract avand ca obiect inchirierea pSgunii

apartin6nd UAT Cdzdnegti, in vederea pesunatului animalele lor sau cosirii;

3.3. Ofertan{ii persoane fizice
a) sd aibd domiciliul sau regedin.ta pe raza orasului Cdzenegti (cresc5tori de

animale din cadrul colectivitdtii locale), membrii ai colectivitSlii locale;
b) sd nu aibe restante de platd la impozite, taxe locale 9i alte obligalii 9i

contributii legale la bugetul local;
c) sd facd dovada detinerii unui numdr suficient de animale pentru a asigura

incdrcdtura minima de 0,3 UVM/ha.;
d) sd aibd animalele inscrise in Registrul agricol al oragului Cdzinegti;
e) animalele trebuie sd fie inregistrate in RNE;
f) sd de-tind in proprietate numirul de animale necesar pentru a asigura

incdrcdtura minima de 0,3 UVM/ha.;
g) sd nu aibd in derulare alt contract av6nd ca obiect inchirierea pdgunii

aparlinAnd UAT Cdzdnegti, in vederea pesunatului animalele lor sau cosirii,;

4. Organizarea 9i desfigurarea procedurii de atribuire directi
4. 1. Pu blicitatea procedurii
(1) Primdria oragului Cdzdnesti va publica un anun! publicitar cu cel pulin 5

zile inainte de data stabilitd pentru desfdgurarea procedurii prin afigare la sediul
primdriei 9i pe site-ul instituliei.

(2) Termenul de primire a solicitdrilor este de 5 zile, incepdnd cu data
publicdrii anunlului.

(3) Pot depune solicitiri de inchiriere prin atribuire directd, proporfional cu
efectivele de animale detinute in exploatalie de crescdtorii de animale, persoanele
fizice sau juridice avAnd animalele fnscrise in Registrul nalional al exploataliilor.

(4) Prioritate la inchiriere vor avea crescdtorii de animale interesali, membrii
ai colectivitdlii locale sau care au sediul pe taza orasului Cdzdnegti. Dacd rdm6n
suprafete nealocate acestea se vor atribui crescitorilor de animale persoane fizice
sau juridice av6nd animalele inscrise in Registrul nalional al exploataliilor,
proporlional cu efectivele de animale delinute in exploatalie.

4.2. (1) Actele necesare pentru inscierea la inchiriere prin atibuire directd,
pentru persoane juridice, asocialii ale crescetorilor de animale 9i fizice, dupd caz

sunt:
a) cerere de participare la licitatie;



orig in alu l:

i) Declaralie
Cdzdneqti, avAnd
sau cosirii,
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b) buletinul sau cartea de identitate a persoanei participante (copie), pentru
ofertan!i persoane fizice;

c) in cazul asocialiilor se vor prezenta act constitutiv, statutul 9i a certificatul
de inregistrare la Registrul oficiul comerlului - copie conform cu originalul;

d) Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Come(ului din judelul
lalomita din care sa reiasd ca are sediul social pe teritoriul UAT Cdzdnegti, pentru
persoanele juridice, copie conform cu originalul.

e) Adeverinta din care sa reiasd ca animalele detinute sunt inscrise in RNE,

emisa de medicul veterinar de zond;
f) adeverintS Registrul agricol care sd ateste cd animalele din speciile

bovine, ovine, caprine sunt inscrise in registrul agricol;
g) Declaratie pe propria respundere ca nu se afld in stare de insolvenld,

faliment sau lichidare, pentru persoanele juridice.
h) Certificat fiscal privind plata impozitului la bugetul local, emis de

Compartimentul lmpozite 9i Taxe Locale, in termen de valabilitate, din care sd

reiasd ca nu are daiorii, la data depuneri ofertei, in original sau copie conform cu

din care sa reiasd ca nu are in derulare un alt contract cu UAT
ca obiect inchirierea pdgunii in vederea pdgunatului animalelor

f) oferta financiard cu prelul de inchiriere de 12O lei/ha/ an pentru terenul

4.3 (1) Comisia de evaluare este alcdtuitd

inclusiv presedintele acesteia.
dintr-un numdr imPar de membri,

solicitat;
g j imputernicirea data participantului de -cdtre ofertant, persoanS juridicd

pentru"a participa la proceduri in numele sdu; in cazul persoanei fizice, procuri
notariali.

(2)Cerereadeinscriereimpreundcucelelaltedocumentemenlionatela
alineatul precedent au termen de depunere la sediul organizatorului Primeria

oragului cSzSnegti, gos. Bucuregti nr.93, p6nd la data 9i ora stabiliti in anun!.

(3) in cadrul gedintei vor fi respinsi din procedurS, cu consemnarea in

procesu l-verbal, ofertantii care se incadreaz6 in una din urmdtoarele situalii:

a) ofertantii care depun cererea de inscriere la procedura insolita de

documentele prezentate in prezenta documentatie, dup6 data 9i ora limite stabilite

in anun_tul pentru desfdgurarea acesteia sau la o alta adresd decat cea stabilita in

anun!;
b) ofertanlii care nu depun toate documentele precizate in documentalie.

(2) Fiecdruia dintre membrii comisiei i se poate desemna

(3) Presediniele si secretarul comisiei este numit
un supleant.
de locator dintre

reprezentanlii acestuia in comisie.
(4) Fiecare dintre membrii comisiei beneficiazi de c6te un vot'

(5) Deciziile comisiei de evaluare se adoptd cu votul majoritdlii membrilor.

(6)Membriicomisieideevaluaregisupleanliitrebuiesdrespecteregulile
privind conflictul de interese previzute la arl. 321 din oUG nr.5712O19 ' cu

modificdrile si completirile ulterioare.
(7) Supleanlii participd la gedintele comisiei de evaluare, numai in situatia

in care membrii acesteia se afld in imposibilitate de participare precum 9i in

cazurile cSnd existd un caz de incompatibilitate, caz fortuit sau fo(ei majore.



4 4 (1) Atributiile comisiei de evaluare sunt:
a) analizarea cererilor si a documentelor depuse de cdtre solicitanli la

atribuirea directd impd(ind suprafe.tele de p5gune fn func,tie cererea acestora si
propotional cu efectivele de animale pe acegtia le delin.

Pentru a se calcula suprafala de pdgune atribuitd se va folosi urmdtoarea
formuld de calcul:

Suprafald pSgune atribuitd = nr. de animale declarate x coeficientul de
conversie x 0,7 UVM/ha.

Conversia animalelor in UnitSli Vitd Mare conform Ordinului nr.54412O13
este prezentat in tabelul de mai jos:

TABEL DE CONVERSIE A ANIMALELOR lN UVM conform Ordinului nr.544
din 21 iunie 2013

Categoria de animale Coeficientul de conversie
Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de 2ani
ecvidee de mai mult de 6 luni ,0

Bovine intre 6 luni si 2 ani 3,6

Bovine mai putin de 6 luni ),4
Ovin e 1,15
uaprrne 1,1 5

b) intocmirea proceselor-verba le dupd atribuirea directd;
c) la constatarea cd o suprafald de pdgune este solicitate de cdtre doi sau

mai mulli crescdtori de animale, si solicitantii nu ajung la un consens in ceea ce
priveste atribuirea directd a unei suprafete de pdgune situatd pe acelagi
amplasament, comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului in favoarea
solicitantului ce oferd pretul cel mai mare (pasul de ofertare peste prelul stabilit
este de minim 120 lei/ha/an) .

(2) Comisia de evaluare este legal intrunitd numai in prezenta tuturor
membrilor. in cazulin care, din motive obiective sau in caz de incompatibilitate, un
membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu membrul supleant.

(3) Deciziile vor fi luate de comisia de evaluare cu votul majoritS.tii membrilor
sdi in mod autonom si numai pe baza prevederilor documentaliei de inchiriere gi

a legislatiei in vigoare.

4.5. Depunerea ofeftei si desfd$urarea procedurii
(1) Ofertanlii igi vor transmite cererea de participare/inscriere, insotitd de

documentele precizate in prezentele instrucliuni, pe care o vor inregistra la
Registratura Primdriei orasului Cdzdnesti.

(2) in gedinla de deschidere a oferte lor/cererilor de inscriere, comisia de
evaluare va inventaria cererile gi documentele (actele) prevezute la pc1.4.2.
alin.('1 ) si va analiza daca acestea intrunesc condiliile de participare. La sedin!5
pot participa, ofertan-tii (crescdtori de animale) sau imputerniciti ai acestora.

(3) Se va incheia un proces verbal al gedinlei de deschidere, in care se va
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preciza care sunt ofertanlii admi.ti gi respinsi precum gi motivele care au stat la
baza respingerii.

(4) $edinla de atribuire a suprafetei de pdgune, va avea loc in aceeagi zi

stabilite in anun! pentru depunerea cererilor, dupd gedinla de deschidere. La
lucrdrile acesteia vor putea participa doar ofertantii (crescetorii de animale
persoane fizice ori juridice) declarati admisi in cadrul gedinlei de deschidere.

(5) in cadrul gedinlei de atribuire, comisia de evaluare ua analiza fiecare
cerere, consemn6ndu-se suprafala solicitatd calculatd propor,tional cu nr. de
animale declarate, amplasamentul solicitat 9i prelul de inchiriere din oferta
financiard.

(6) Dacd suprafa{a de pdsune descrise in amplasamentul specificat este
solicitatd de cdtre un singur ofertant, aceasta va fi atribuitd acestuia la prelul
specificat fn oferta sa financiard.

(7) in cazul in care o suprafa.tS de pdgune cu acelasi amplasament este
solicitatd de doi sau mai mulli ofertanli, iar ofertanlii nu ajung la un consens,
comisia de evaluare va solicita ofertanlilor interesali de acelagi amplasament, sd
comunice oral, prin strigare, ci oferd un pre! mai mare, respectiv prelul ofertat
inilial majorat cu pasul de ofertare stabilit la minim '1 20 leilhalan.

(8) Dacri dupi ce se atribuie pdgunea cdtre membrii comunitdlii locale, mai
rdm6n suprafe.te nealocate, acestea se vor atribui celorlalli crescdtori de animale
interesati care au indeplinit condiliile de participare, in condiliile specificate mai
sus.

(9) Secretarul comisiei de evaluare va intocmi un proces verbal in cadrul
sedinlei de atribuire, in care va consemna:

- denumirea ofertantului (persoana fizicd sau juridicd);
- suprafala solicitatd s,i amplasamentul acesteia,
- suprafala ce i s-a atribuit 9i amplasamentul acesteia;
- prelul pentru care a fost adjudecate (lei/ha/an).
(10) Procesul verbal al sedintei de atribuire va fi semnat de cdtre to,ti membrii

comisiei de evaluare.

4.6. Semnarea contractului de inchiriere
Contractul de inchiriere se semneazd in maximum 5 zile lucrdtoare de la

desemnarea ofertantului cegtigdtor 9i intrd in vigoare nu mai tirziu de 5 zile de la
data semndrii. Pres,edintele comisei de evaluare va transmite, in maxim 1 zi

lucrdtoare Primarului oras,ului Cdzdnesti procesul-verbal de adjudecare in vederea
incheierii contractului de inchiriere cu cdstigdtorul procedurii.

III. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE
ATAC

Contestatiile
(1) Contestatiile se formuleazd in termen de 48 de ore de la data atribuirii

d irecte
(2) Contestatiile vor fi motivate in drept 9i in fapt aritindu-se probele pe care

le administreazd 9i motivele de drept care au fost incdlcate.
(3) Solulionarea contestatiilor se face in termen de 3 zile lucretoare de la data
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inregistrdrii, de cdtre o comisie constituitd in acest scop prin dispozi.tie a primarului,
iar rezultatul se comunicd celor in cauzd in cel mult doud zile. Comisia analizeazd
contestatia formulate gi decide admiterea sau respingerea acesteia, intocmind in
acest scop un proces-verbal. in situalia in care contesta.tia este fondatS, comisia
anuleazd sau modificd hotdrarea adoptatd inilial. Rezultatul soluliondrii
contestatiei va fi comunicat contestatarului in termen de doud zile lucrdtoare de la
solutionare.

(4) Din comisia de solulionare a contestatiilor nu pot face parte persoanele
care au analizat gi au evaluat ofertele.

tv. TNFoRMATII REFERITOARE LA CLAUZELE
GONTRACTUALE OBLIGATORII

4. 1 Drepturile Locatarului
Locatarul are dreptul sd exploateze ?n mod direct, pe riscul 9i pe

rdspunderea sa pSgunea care face obiectul contractului de inchiriere.

4. 2. O blig atiile Locata ru lu i
Locatarul se obligS:
a) sd asigure exploatarea eficace in regim de continuitate gi de permanentd

a pdgunii ce face obiectul contractului;
b) sd nu subinchirieze bunurile care fac obiectul contractului. Subinchirierea

totalS sau pa(iald este interzisd, sub sanctiunea nulitSlii absolute;
c) se pleteascd chiria la termenul stabilit;
d) sA respecte cel pulin incircdtura minime de 0,3 UVM/ha precum si

maximd de '1 UVM/ha in toate zilele perioadei de pdgunat sau cosirea lor cel putin

o datd pe an;
e) sd comunice in scris primdriei, in termen de 5 zile de la vAnzarea

animalelor sau a unora dintre acestea, in vederea verificdrii respectdriiincdrcdturii
minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de p59unat,

f) si pdguneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat;
g) sd practice un pdgunat rational pe grupe de animale 9i pe tarlale;
h) sd introducd animalele la pigunat numai in perioada de p6gunat stabilitd,
i) sd nu introducd animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a

pdsunii;
j) sd realizeze pe cheltuiala sa lucriri de eliminare a vegetaliei nefolositoare

gi a excesului de apa, de fertilizare, anual;
k) sd respecte bunele condi{ii agricole 9i de mediu, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare;
l) sd restituie locatorului, in deplind proprietate, bunurile de retur, in mod

gratuit gi libere de orice sarcini, la incetarea contractuluide fnchiriere prin ajungere
la termen;

m) si restituie locatorului suprafata de pdgunii ce face obiectul contractului
de inchiriere in condi[ii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii
contractului;

n) sd pldteasci 30% din prima de asigurare.
o) sd respecte intocmai obligaliile ce ii vor reveni conform amenajamentului
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pastoral aprobat prin hotdrare de Consiliu Local.
p) sd pldteasci taxa pe teren prevdzutd de Codul fiscal, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare.

4. 3. Dre ptu rile Locatoru I u i
Locatorul are dreptul:
a) sd inspecteze suprafelele de pisune inchiriate, verific6nd respectarea

obligatiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea
prealabilS a locatarului;

b) sd predea pdgunea locatarului, indic6ndu-i limitele, precum s,i inventarul
existent, pe bazd de proces-verbal;

c) sd solicite utilizatorului situalia lucririlor realizate, cu valoarea exactd a

acestora si devizulaferent, conform legislaliei in vigoare;
d) sd isi dea acordulde principiu pentru lucrerile ce urmeazd a fi executate

de locatar pe pdgune;
e) sd participe la receplionarea lucririlor executate de cdtre locatar pe

pdgune gi sd confirme prin semndture executarea acestora.

4.4 Obligaliile Locatorului
Locatorul este obligat:
a) sd nu il tulbure pe locatar in exerciliul drepturilor rezultate din contractul

de inch iriere;
b) sd nu modifice in mod unilateral contractul de Tnchiriere, in afard de

cazurile prevdzute expres de lege,
c) sd notifice locatarului aparitia oricdror imprejurdri de naturd sd aduci

atrn gere d repturilor locataru lui;
d) sd constate gi sd comunice locatarului orice atentionare referitoare la

nerespectarea clauzelor prezentu lu i contract.

4-5. Clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere
incetare a contractului poate avea loc in condi,tiile prevdzute in contractul

de inchiriere precum gi in urmitoarele cazuri in care este considerat desfiinlat de
drept, fdri a mai fi necesard punerea fn int6rziere gi vreo altd formalitate prealabild
sau cerere de chemare in judecatd (pact comisoriu grad lV):

a) in cazul imposibiliteli obiective a locatarului de a-l exploata prin
neasigurarea incdrcdturii minime de animale,

b) pdsunatul altor animale dec6t cele inregistrate in RNE;
c) la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere;
d) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denuntarea

unilaterald de cdtre locator in baza documentelor oficiale, cu plata unei
despigubiri juste gi prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind
competenta instanta de judecatd;

e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de cdtre locatar, prin
reziliere de cetre locator, cu plata unei despdgubiri in sarcina locatarului;

f) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cetre locator, prin
reziliere de cdtre locatar, cu plata unei despdgubiri in sarcina locatorului;

g) in cazul imposibilitdlii obiective a locatarului de a-l exploata, prin
renuntare, fdrd plata unei despdgubiri;
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h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei gi a penalitetilor
datorate. ln situa.tia in care la sf6rs,itulfiecdrui an de inchiriere nu sunt pldtite chiria
9i taxa pe teren in termenele stabilite, contractul se realizeazd de drept incep6nd
cu intai ale lunii ianuarie a anului urmdtor, fdrd nicio notificare prealabild;

i) in cazul vAnzdrli animalelor de cdtre locatar;
j) schimbarea destinaliei terenului, folosirea pdgunii in alte scopuri dec6t cel

pentru care a fost inchiriat terenul;
k) in cazulin care se constatd faptul cd pdgunea inchiriati nu este folositS.
l) nerespectarea prevederilor si nerealizarea lucrdrilor de implementare a

Amenajamentului Pastoral pentru suprafata inchiriatd;



JUDETtTL IALOVIITA
CONSILIUL LOCAL
AL oRAgULUI cAzixrqrt

Anexa nt'.2

la HotIrffr'ea nr.- din 

-2O21?/ICL 4/4 Szfod 04. ?.oZ/

CALENDARUL ANUAL AL ACTIVITATILOR DI BAz,A, iUTNTIINERE,
EXPLOATARE $I AMELIORARE PASUNE

(extras Amenaj am ent Pastoral)

IANUARIE
Nu vor fr realizate reins6mdnldrt de suprafa{d sau suprainsdmdnldri.

FEBRUARIE
z\ctiuni pe teren.

o Cur[tirea pajiqtilor, respectiv defir;area vegetatiei lemnoase in "ferestrele" iernii,

dac6 vremea o permrte. Vegetalia nedoritS trebuie adlrnati de pe pa.liqte;

o Aplicarea ingrigimintelor chimice recomandate in planul de fertilizare intocmit de

OS PA:
o Desf undarea canalelor de desecare. acolo unde este cazrtl" dacd solul nu este acoperit.

o Interzicerea paqunatului- indeosebi cu oile qi caprele. penffu a preveni degradarea

solului qi rdrirea prematurd a covorului ierbos

IVIARTIE
Acfiuni pe teren.

o Se continui defiiqarea vegetatiei lemnoase:

o imprdqtierea muquroaielor Er nivelarea terenului-

o Se continud unde este cazul, aplicarea amendamentelor;

o Eliminarea excesului de umrditate temporarS prin canale de desecare gi al excesului

perm anent prtn drena.le.

o continui aplicarea ingr6qSmintelor chimice dup6 topirea zdpezir (unde este cazul);

o Se construiesc sau se ref-ac drumurile de acces pe pdqune:

o Se veriflc[ sursa de ap6, in vederea asigurarii apei pentru adSpatul animalelor din

frAntdni:

o Se vor realtzaamenajiri specifice. pufuri, -igheaburi, etc '

o Se vor realtza(acolo unde este cazul) constructii u$oare pentru ad6postirea animalelor'

in cazul in care ele exista, Se vatrece la dezinf-ectarea gi repararea acestora.

o Addposturrle vor fl dimensionate dupd numdrul animalelor existente pe raza UAT;

o Se vor repara ;i dezinf-ecta tdrlele.



APRILIE
Actiuni pe teren.

. inchererea acfiunilor de imprdqtiere a muquroaielor qi a defrigdrii vegeta{iei

ddundtoare:
o Continuarea lucririlor de imbundtdliri funciare (ellminarea excesului de

umiditate):
o Continuarea aplicSrii ingraEsmintelor chimice (dacd este cazul):

o Lucrdri de suprainsimdnfare a pajiqtilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este

cazul).
o Reparalii ]a alrrnentdrile cu apd (pufuri. jgheaburi etc) podete, drumuri, garduri de

imprejmuire. addposturi, tirle qi altele.

. inceperea sezonului de pdgunat dupi data de 23 aprilie qr respectarea acestuia pe

specii qi categorii de animale.

o p6qunatul incepe c6nd solul e bine zvdntat. Pdqunile inr.indate nu trebuie pdqunate mai

devreme de 2 siptdmdni de la retragerea apelor:

o Respectarea incircdturii optime de animale la hectar.

o Asigurarea necesarulul de sare bolovan.

MAI
Acliuni pe teren.

o Utilizatorii de pa-jiqti au obligalia sd respecte incdrcdtura minimd de animale pe

hectar (0.3 uvM). Pdqunatul se efectueazd cumaxim I .o uvM (Unitate vitS Mare);

o Trebuie si se asigure o densitate optimi pe intreaga suprafa(d, pentru prevanirea

pagunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de ref-acere a p6qunii, scaderea

producfiei de iarb[ qi a cantitSlii de iarb6 consumati de animale in ciclurile urmdtoare de

plqunat.
o planificarea succesiunri de p6gunat a tarlalelor (pdgunatul continuu) cu respectarea

urm itoarelor criteri i :

- conducerea turmelor pe un anumrt traseu, care este modificat din c6nd in c6nd,

astt-el incdt animalele nu stau in acelaqi loc.

- piqunatul in front - se realizeazd prtn conducerea animalelor.

- p6Eunatul continuu (liber) unde parcelarea este redusd in mod substanlial la l-2

parcele. delimitate prin canale, drumuri, semne conven{ionale sau prin garduri'

cu et'ect direct asupra diminudrii cheltuielilor ocazionate de parcelare qi

alimentare cu aP6.

o Se respectd ordinea pdgunatulur pe speciile de animale (ecvidee, taurine, ovine'

caprine), pentru a preveni reducerea potenlialului productiv al pajiqtii qi afectarea calit6lii

acesteia.
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IUNIE
Actiuni pe teren:

o ConTbaterea principalelor buruieni din paliEti qi a plantelor neconsumate de animale;

o Se respecti ordinea pdqunatului pe speciile de anrmale (ecvidee, taurine, ovine,
caprine), pentru a preveni reducerea potentialului productiv al pajiqtii ;i af'ectarea calitdlii
acesteia.

IULIE
Actiuni cu caracter permanent:

o DistruSerea manuald a plantelor toxrce , ddundtoare.

o Dezinfectarea addpitorilor :

o intretinerea gardurilor de separare. etc.

AUGUST
,A.c!iuni pe teren

o Cositul resturilor neconsumate $l imprdEtierea dejecliilor solide, dupi fiecare ciclu de

pdqunat.

o Aplicarea faziald a azotului cu respectarea SMR nr. I (sd nu se depdqeascd doza

rnaximd de I l0 kg,/ha/an s.a. azot).
o Agricultorii care utrltzeazd p6qunile nu trebure sd ardi vegetafia, conform GAEC 6.

SEPTEMBRI E

Actiuni pe teren

o Pentru evitarea deteriordrir p6qunilor se va asigura un nivel mrnrm de p6qunat;

o Nu este permisd tdierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
agricole.
o Nu vor fl fblositr fertrlizatori in apropierea resurselor de ap6, in conformitate cu

urm dtoarele rndicati i :

- Fertrlrzator solid - nu mai aproape de 6 m de apd.

- Fertilizator lichrd - nu mai aproape de 30 m de ap6.

- i, apropierea staliilor de captare a aper potabile. nu va fi folosrt nici un tip de

f'ertillzator la o distantd mai rnici de 100 m fa15 de stalia de captare a apei.

J



OCTOMBRIE
Ac{ir"rnr pe teren

o StrAngerea qi depozitarea inventarului (jgheaburi, porfi mobile, umbrare, etc);

o DistruSerea vegetaliei nedor-ite ;i elirninarea acesteia de pe pdqune:

o in-rprdqtierea de.iecliilor solide:
. imprigtierea muquroaielor.

NOIEMBRIE - DECEMBRIE
Este interzis a se intra cu animalele pe pigurne, plantele din covorul vegetal avdnd nevoie

de o perioada de repaus pdni la aparilia primului inghel.
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CONSILIT]L LOCAL
AL oRAgrrLUr cAzixogrr

Anexa
la Hotirirea nr.

nr.3

_ din _2021

domiciliat/i
str. , nr. _, posesor/posesoare al

la data de
bovine. ovine gi

in vigoare privind protecfia
I care lucreazd, pentru mine la

incheiat cu U.A.T
ulraq Cizdneqti.

Prin prezenta md oblig ca animalele proprietatea mea sE nu pdquneze pe suprafe[e de
teren particulare indiferent de delndtorul acestora sau in alte zone decdt cele stabilite pentru
pdqunatul. De asemenea, md oblig sd declar la registrul agricol Ei la medicul veterinar orice
modiflcare a num5rului de animale

Menfonez cd am luat cuno;tintd de Hotir6rea Consiliului Local nr.62/2g.Og.2}lg
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pdqunea proprietate privati a oraqului
Cdzdneqti, cu modificdrile qi completdrile ulterioare pe care md angajez si le respect in
totalitate' iar in caz contrar rnd angajez sd suport toate consecintele ce decurg din incdlcarea
acestora.

Acesta este angajamentul pe care il semnez.

Data Semndtura

Pttct ,^^ ,2/oft4. bu

Angajamentul utilizatorului de pigune

ANGAJAMENT

Subsernnatul
in localitatea
CI seria , eliberat de

delindtor al unui numir de
_caprine, md angajez sd respect legislalia gi normele
mediului gi si respect in totalitate at6t eu c6t qi persoanele
paza qi ingrijirea animalelor, contractul de inchiriere nr.



JT]DETUL IALOMITA
PRINIARIA ORA$ULUI CAZANE$TI

Nr'. din .2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlr6re privind aprobarea documenta(iei de atribuire pentru

inchirierea prin atribuire directl a suprafetei de 25146 ha, teren extravilan avind
categoria de folosinfl plgune

Prtn proiectul de hotdrdre se propune aprobarea documentaliei de atribuire pentru
inchirierea pnn atribuire directd a suprafelet de 25,46 ha, teren extravilan avAnd categoria de
fblosinfd pdqune.

Art.g alin.(3) din Ordonanfa de Urgenfd a Guvemului nr 3412013 privind orgaruzarea,
administrarea gr exploatarea pa3i;tilor permanente gi pentru modificarea qi compl etarea Legii
fbndului funciar nr. 18/1991 prevede faptul c5, Consiliile locale ale unitdfllor administrativ-
teritoriale vor dispune cu privire la inilierea procedurii de inchiriere a pdgunilor, proprietate
privatd a localitSlii pdnd la data de I martie a fiec5rui an, in bazahotdr6rii consiliului local.

Potrivit ahn (4) al aceluia;i articol, Primarul a efectuat verificarea disponibrlul de
pdguni ce pot face obiectul inchirierii pe anul2A21 gi a constatat cd urmdtoarele suprafele de
pdgrure pot fi inchiriate:

lYr. crt Tarlnuu

Suprafa(u (ha)

I 438 l0
)

-591 4,56

3. 710+7 t3 9,7271

4. s3l 0,8729

TOTAL 25,46

Prin HotdrArea Consiliului Local nr.22122.02.2021, cu modificarite Er cornpletArile
r-rlterioare s-a aprobat inilierea procedurii de inchiriere, prin atribuire directd a terenului
extravilan avdnd categoria de folosinlS pdqune disponibilS. Prin art2 din aceast6 hotdr6re s-a
hotir6t ca procedura de organizare gi de desfigurare a inchirierii prin atribuire directd a pdgr:nii,
perioada de inchiriere, preful de pomire al chiriei precum si componenta comisiei de atibuire
vor fi aprobate prin hotdrAre de cdtre Consiliul Local al oraqului C6zdneqti.

In funcfie de numdrul de animale declarate qi suprafafa de pdgune de{inutd de localitate,
pentru anul 2021 incdrcdtura medie de Unitate Vitd Mare pe hectarul de paqure este de 0,7.
Atribuirea pdgunii va avea loc finAndu-se cont de aceastd incdrcdturd.

Pornrnd de la actele normative precizate, a fost elaborat proiectul de hot6r6re ce
cuprinde urm dtoarel e prevederi referitoare la:

- documentafra de atribuire pentru inchirierea pfuunii;



- perioada de inchiriere;
- pretul de inchiriere, pre{ ce a fost stabilit in condiliile art.6 alin.(7) din HG

nr.10641201 3, respectiv funclie de capacitatea de pSgwrat, pomind de produclia medie la hectar

de masd verde ce poate hrani 1 UVM gi pregul mediu stabilit prin Hot6rdre a Consiliului
Judefean Ialomiga;

- modalitatea de platd a chiriei se pldtegte in doud trange egale respectiv pana la 31
august gi 31 decembne al anului.

- mandatul acordat primarului pentru a desemna comisia de evaluare qi de solufionare a

contestaliilor precum qi pentru a semna contractele de inchiriere.
AvAnd in vedere cele sus-mentionate, consider cd proiectul de hotarAre indeplinegte

condiliile de oportunitate ;i propun adoptarea proiectului de hot6rdre in fbrma qi confinutul
prezentate in proiect.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETT]L IALOMITA
PRTMARTA oRAgu Lur cAzANrgu
Nr.2272 din O7.04.2021

RAPORT
la proiectul de hotlrire privind aprobarea documenta(iei de atribuire pentru

inchirierea prin atribuire directl a suprafe(ei de 25,46 ha, teren extravilan av6nd
categoria de folosin{5 plqune

Proiectr-rl de hotdrdre are ca obiect documentafiei de atribuire pentru inchirierea prin
atribuire directa a suprafefet de 25,46 ha, teren extravilan avAnd categoria de folosinld pSgune.

Proiectul de hotlrAre cuprinde prevederi ref-eritoare la procedura de atribuire directd
pentru inchirierea pa;unii. cum sunt urmdtoarele:

- documentatia de atribuire intocmitd in conformitate cu prevederile Codului
administrativ.

- perioada de inchiriere ce va fi stabilitd de Consiliul Local de 7 ani.
- chiria in vederea atribuirii contractului de inchiriere. Pre{ul de inchiriere se va calcula

in conformitate cu prevederile art.9 alin (7^l) din O.U.G rr 3412013, cu modificarile ;i
completirile ulterioare respectiv tindnd ctmt de echilihrul.finonciar tJintre valoarea Ttrotluc(iei
de iarbd cli.sponibild;i obliga;iile cara ii sunt itttlttt.se utilizatorului pa.ji,ytii pennanente prin
cheltuielile ctt implentenlurea amena.jantentului pa.sloral. Preful mediu pentru tona de iarbd
(masd verde) pentru anul 2021 este stabilita prin Hotdr6rea Consiliului Judelean talomila
nt.204 din 18.12.2020 qr este in cuantum de 30,00 lei/tond. Produclia medie de mas6 verde
stabilita prin amenajamentul pastoral este de 4 tone/ha. Plata chiriei se fbce in doud tran$e
egale respectiv pdna la 3 I august gi 31 decembrie al anului in curs.

- calendarul anual al activitdtilor de bazd,, intetinere, exploatare qi ameliorare pi;uni
prevdzut de amenajamentul pastoral.

- angalamentul utilizatorului de pdqune

- se stabile$te ca perioadd de pfiunat pentru
Amenajamentului pastoral. perioada cuprinsd intre 24
fiec6rui an .

Prin urmare, consider cI sunt indeplinite conditriile de legalitate gi propun aprobarea
proiectului in forma gi conlinutul prezentat spre dezbatere.

Consilier,

Popovici Carmen

toli utilizatorii de pdqune, conform
aprilie - 21 septembrie (150 zile) a



  
               
 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
Nr. 2272 din 07.04.2021 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru 

închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 25,46 ha, teren extravilan având 
categoria de folosință pășune 

 
 Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea documentației de atribuire pentru 
închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 25,46 ha, teren extravilan având categoria de 
folosință pășune. 
 Proiectul de hotărâre cuprinde prevederi referitoare la procedura de atribuire directă 
pentru închirierea pășunii, cum sunt următoarele: 
 - documentația de atribuire întocmită în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ. 
 - perioada de închiriere de 7 ani. 

 - chiria în vederea atribuirii contractului de închiriere. Prețul de închiriere se va calcula 
în conformitate cu prevederile art.9 alin.(7^1) din O.U.G nr.34/2013, cu modificările și 
completările ulterioare respectiv ţinându-se cont de echilibrul financiar dintre valoarea 
producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii 
permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral. Prețul mediu 
pentru tona de iarbă (masă verde) pentru anul 2021 este stabilită prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr.204 din 18.12.2020  și este în cuantum de 30,00 lei/tonă. Producția medie 
de masă verde stabilită prin amenajamentul pastoral este de 4 tone/ha. Plata chiriei se face în 
două tranșe egale respectiv până la 31 august şi 31 decembrie al anului în curs. 

- calendarul anual al activităților de bază, întreținere, exploatare și ameliorare pășuni 
prevăzut de amenajamentul pastoral. 

- angajamentul utilizatorului de pășune 
 - se stabilește ca perioadă de pășunat pentru toți utilizatorii de pășune, conform 

Amenajamentului pastoral, perioada cuprinsă între 24 aprilie – 21 septembrie (150 zile) a 
fiecărui an . 

Prin urmare, consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi propun aprobarea 
proiectului în forma şi conţinutul prezentat spre dezbatere. 

 
Consilier, 

 
Popovici Carmen 

 
 


	Proiect de hotarare nr. 32 din 05.04.2021
	referat de aprobare si raport hot documentatie pasune



