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JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL
AL ORA$ULUI CAzuNE$TI

PROIECT OE HOTARARE

wR.,LJ.//{,..0A.&.

PRomcr nn norAnAnn
privind aprobarea inifierii procedurii de inchiriere, prin atribuire directl

a suprafetei de 5,46 ha, teren extravilan av6nd categoria de folosinfl plgune

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti, inrunit in gedin(a ordinari la data de 25 FEBRUARIE
2021,

- raportul Registrul Agricol qi Agricultu rd nr //0 7 din 4. O^Z . .2021;

AvAnd in vedere referatul de aprobare *. //Oo din U,02.202L alPrimarului oraqului

Cizdnesti;
ExaminAnd:

- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public
gi privat, patrimoniu, agriculturd gi proteclia mediului inconjurItor, fonduri europene, IT -
comunicare online nr. din .2021;

in conformitate cu prevederilor art.9 alin.(l)-(a) din Ordonanla de Urgenl5 a Guvernului
nr.34/2A13 privind organizara, administrarea qi exploatarea pajiEtilor permanente qi pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificlrile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.139 alin.(l) precum qi art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanla de urgenfi a

Guvernului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile qi completirile ulterioare,
HOrAnAgrE:

Art.l. (l) Se aprobd inilierea procedurii de inchiriere prin atribuire directS, in condiliile
prevederilor Legii nr. 28112009 privind Codul civil, republicati, cu modific[rile ulterioare, pentru
suprafata de 5,46 ha de plqune disponibil[, proportional cu efectivele de animale de[inute in
exploata{ie de crescitorii de animale, persoane fizice sau juridice avind animalele inscrise in
Registrul na{ional al exploataliilor, membri ai colectivitaf i locale sau care au sediul social pe teritoriul
local itilii Clz[negti.

(2) P6gune menlionati la alin (1) se afl[ in domeniul privat al oraqului Cizineqti.
(3) P6qune prevdntti la alin.(l) este identificatl in planul de situalie din anexa care face parte

integranti din prezenta hotirdre.
Art.2. Procedura de organizare qi de desfrqurare a inchirierii prin atibuire direct6 a pd5unii

men(ionate la art.1, perioada de inchiriere, chiria precum gi componenla comisiei de atribuire vor fi
aprobate prin hotdr6re de cltre Consiliul Local al oraqului Clzdnegti.

Art.3. Primarul oraqului Cdz[negti, Compartimentul Registrul Agricol gi Agriculturi vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotirdri, care va fi comunicatd persoanelor interesate qi publicati
prin grija secretarului general al localitilii.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta
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JUDETUL IALOMTTA
PRIMiRIA ORA$ULUI CAZANE$TI

Nr.1100 din 19.02.2A21

REFERAT DE APROBARB
la proiectul de hotirire privind aprobarea inifierii procedurii de inchiriere, prin

atribuire directl a suprafefei de 5146 ha, teren extravilan av6nd categoria de
folosin{I p59une

Art.9 altn (3) din Ordonanfa de Urgentd a Guvemului w 3412A13 privind
orgartizarea, administrarea gi exploatarea palrqtilor peflnanente gi pentru modificarea gi

completarea Legii fondului funciar nr 18/1991, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
prevede faptul c5, Consiliile locale ale unitfiilor administrativ-teritoriale vor disptrne cu
privire la rritrierea procedurii de inchiriere pSgunilor, proprietate privati a localitSlii p6na

la data de 1 martie a fiecSrui aq in bazahotdrdrii consiliului local.

Potrivit ahn.(4) al aceluia;i articol, Primarul, prur aparatul sdu de specialitate a

efectuat verificarea disponibilul de pdguni ce pot face obiectul inchirierii pe anul 2021 qi a

constatat cd suprafa!a de 5,46 ha este disponibila qi poate fi inchiriatd, deoarece contractul
de inchiriere nr.612016 a fost rezlliat de drept.

Prin proiectul de hotlrAre supus dezbaterii Consiliului Local Cazaneqti se propune
aprobarea inilierii procedurii de inchiriere a pd;unri, aflatl. in domeniul pnvat al oraqului
Cdzdnegti prin atribuirii drect6. Atribuireava ayea loc in baza cererilor crescdtorilor de

animale, persoane frzice sau juridice av6nd anrmalele inscrise in Registrul nalional al
exploataliilor, membri ai colectivrtdlii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitSlii
Cdzinegti gi va fi proporlional cu efectivele de animale delrnute in exploatafie.

Avand in vedere cele sus-mentionate, propun adoptarea proiectului de hot5rdre in
forma gi confinutul prezentate in proiect.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JT]DETUL IALOMITA
PRTMIRTA oRAguLUr cAzANngrr

Nr. 1099 din 19.02.2021

RAPORT
la proiectul de hotlrire privind aprobarea inifierii procedurii de inchiriere, prin

atribuire directl a suprafefei de 5146 ha, teren extravilan avffnd categoria de
folosin{I plgune

Prin proiectul de hotirire supus dezbaterii Consiliului Local Cizineqti se propune aprobarea
inilierii procedurii de inchiriere a pSgunii rimase disponibila, aflati in domeniul privat al oragului
Cizdnegti.

Proiectul de hotirire a fost iniliat in conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) din O.U.G.
3412A13 privind organizarea, administrarea Ei exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru
modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificirile si completirile
ulterioare, care prevede d, Consiliile locale ale oraselor vor dispune cu privire la inisierea
procedurii de inchiriere pdnd la data de I martie aJiecdrui an, in baza hotdrdrii consilinlui local
al orasului.

Inchirerea are loc prin atribuire directl, proporlional cu efectivele de animale definute in
exploata[ie de crescitorii de animale, persoane fizice sau juridice av6nd animalele inscrise in
Registrul na{ional al exploataliilor, membri ai colectivit6lii locale sau ffire au sediul social pe
teritoriul localitnlii C6zineqti, potrivit alin.(2) al art.9 din ordonanfa sus-menlionati.

Av6nd in vedere termenul limiti de I martie este imperios necesar inilierea procedurii
procedurii de inchiriere a pigunilor disponibile aflate in domeniul privat al oragului Cizdneqti,
urm6nd a se elabora un procedura de organizare qi de desfrEurare a inchirierii prin atribuire directd,
penoada de inchiriere, prelul de pornire al chiriei precum qi componenta comisiei de atribuire in
vederea aprobdrii acestora de cdtre Consiliul Local.

Situalia suprafelelor de pdqune disponibild este este urmdtoarea:

Nn crt Tarlaus Parcela Suprafala (ha)
1. 591 I 5,46

TOTAL 5146

Men(ionez ci pdgunea este domeniul privat al oragului Cdzineqti qi este inscrisd in Ordinul
Prefectului nr.328123.06 201 6.

Avind in vedere cele sus-mentionate, consider ci proiectul de hotlrAre indeplineEte
condiliile de legalitate pentru aprobarea acestuia in forma qi conlinutul prezentatspre dezbatere.

REFERAT,

DRAGOI NICULINA


