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HOTĂRÂREA
cu privire la aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de pajiste comunala aflata in extravilan,
apartinand domeniului privat al comunei Scânteia, judetul Ialomița potrivit art. 9, alin. (2) din OUG nr. 34 /

2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completareea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991

           

             Consiliul local al comunei Scânteia, judetul Ialomița întrunit în şedinţă extraordinară, legal 
constituita , în data de 24 martie 2022;
           Având în vedere:
            -Referat de aprobare înregistrat la nr. 1265 din 11.03.2022  intocmit de catre doamna Ilie Georgeta, 
primarul comunei Scânteia privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de teren pajiste 
comunala aflata in extravilan, apartinand domeniului privat al comunei Scânteia, judetul Ialomița potrivit 
art. 9, alin. (2) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991;
           -Raportul de specialitate intocmit de catre doamna Tudor Indrieta, inspector  in cadrul           
Compartimentului cadastru inregistrat sub nr.1170 din 08.03.2022;
         - Prevederile art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3),alin.(4) și alin.(7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi 
completărileulterioare; 
            -Prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
          -Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia
de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar depajişte;
         -Prevederile art. 129 alin. (2) litera c), lit. e) și alin. (6) , lit. a) , litera b), art. 133, alin. (1), art. 139, 
alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

                Art.1. Aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetelor de pajiste comunală aflate in
extravilan,  proprietatea privată  a comunei  Scânteia,  in scopul  punerii  in valoare și  folosirii  optime prin
pășunat continu crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in RNE, au
sediul sau domiciliul / resedinta pe teritoriul UAT Scânteia si ale caror animale sunt inregistrate in registrul
agricol al  comunei  Scânteia  si  sunt crescute efectiv  pe raza UAT Scânteia  pentru suprafetele  de pajiste
disponibile  ,  proportional  cu  efectivele  de  animale  detinute  in  exploatatie  asigurandu-se  incarcatura  de
0,920 UVM / ha , respectiv 0,370 UVM/ha pentru sat Iazu.
              Art. 2. Durata de închiriere se stabilește la 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act
adiţional, în condiţiile legii, dar fără să se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
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            Art.3. – Pretul de inchiriere al pasunilor este de 105 lei/ha/an ( Valoarea ierbii disponibile pentru
animale reprezinta produsul dintre productia anuala disponibila de iarba si pretul mediu al ierbii stabilit , in
conditiile legii , prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 243/23.12.2021. 
           Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei , prin 
compartimentele de specialitate , iar secretarul pentru comunicarea acesteia .

         PRESEDINTE DE SEDINTA ,                          Contrasemnează,
             ANDREI EUGEN                                                                   Secretar: Filipoiu Mirela
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