
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

H O T A R A R E
  de aprobare a Regulamentului de exploatare în anul 2015  a suprafeței de pajiște 

comunală,aparținînd domeniului privat al comunei

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Avand in vedere:
Referatul de aprobare  al primarului comunei, inregistrata la nr. din 2015 ,
Raportul  viceprimarului comunei Suditi inregistrat la nr. din 2015;
Hotărîrea nr. 88 din  11.12.2014 a C.J.Ialomița, privind stabilirea prețului 

mediu/tonă masă  verde obínută de pe pajiști pentru anul 2015,
Hotărîrea nr. 16 din 27.02.2014 a Consiliului local, privind aprobarea 

Regulamentului de pășunat pentru anul 2014,
Hotărîrea nr. 7 din 18.03.2011 privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor 
aparținînd domeniului privat al comunei,

In conformitate cu:
Prevederile  art. din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea și expl. 

pajiștilor permanente și pentru modif. și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
Prevederile HG nr. 1064/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru  

aplicarea OUG 34/2013, privind organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 
modificările aduse de legea nr. 86/2914,

Oprevederile O.G. nr. 63/2014
         În temeiul   art. 36  alin. (2)  lit.  c  si d ,  alin.  (6) lit. a   pct 7 şi 19, 45  alin. (1)  ,
art.115 alin.  (l)  lit.b  și  121 din  Legea  nr.215/2001   privind  administraţia    publică
locală,  republicată,  cu modificările    şi completările    ulterioare,adopta prezenta 

    H O T A R A R E

 Art.1.-Pentru anul 2015, Regulamentul de   exploatare a suprafeței de  pajiște 
comunală   aparținînd domeniului  privat al  comunei , aprobat prin hotărîrea nr. 
16/27.02.2014,se modifică după cum  urmează:

1.-Cap. II, art.2 alin.(7) se modifică și va avea următorul cuprins : “ Comisia de 
administrare a pășunii „, are următoarea componență:

1.-Crăciun Silviu Mihail-viceprimar,președinte,
2.-Vișan Georgeta-inspector compart. Cadastru,secretar, 
3.-Burlacu Eugenia-referent,Compart. Reg.agricol,membru,
4.-Giuglan Radu, - consilier local-membru,
5.-Fotă Dumitru,- consilierilocal-membru,
6.-Duicu Ionel, - consilier local-membru
7.-Arion Constantin-consilier local-membru.



2.-Cap. III ,alin.(1)  se modifică și va avea următorul cuprins :”Suprafața  totală de 
pășune este de 496,0231 ha, urmare a inventarierii efectuată  în temeiul legii 
nr.165/2013”.

3.-Cap. IV alin.(1)- se modifică și va avea următorul cuprins: „Perioada de pășunat 
este 10.04.-15.11.2015”.

      4.-Cap. V alin.(1) -Capacitatea de pășunat , încărcătura optimă și  împarțirea  pe 
unități de exploatare ( suprafață de pășune care asigură necesarul de masă verde ptr. o 
grupă de animale pe întregul sezon de pășunat), se actualizează de Comisia de 
administrare a pășunii, funcție de numărul de animale înscrise în Registrul Național al 
Exploatațiilor la 1.03.2015.

 5.-Cap.V,alin.(2)-Prețul de închiriere stabilit prin hotărîrea nr. 16/2014,  se meníne  
în anul 2015.

6.-Cap.V, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins : „Procedura de 
închiriere,prevăzută  în art. 11 din Regulamentul de închiriere a bunurilor aparținînd 
domeniului privat al comunei, aprobat prin  hotărîrea Consiliului local nr. 7/2011, se 
stabilește de Comisia de administrare a pășunii, cu respectarea dreptului de preferință al 
Asociațiilor  crescătorilor de animale înregistrate la nivelul comunei. Aceasta  
îndeplinește și atribuțiile de evaluare a ofertelor  în situația  atribuirii prin licitație 
publică.
In baza cererilor crescătorilor de animale,persoane fizice sau juridice avînd animalele 
înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor,,în conformitate cu hotărîrea Consiliului 
local, se vor încheia contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști disponibile,
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă de 7ani.”

Art.2. Regulamentul astfel actualiyat se aplică pînă la întocmirea şi adoptarea de 
către Consiliul local a amenajamentului pastoral.

       Art.3.-Prezenta  hotarare  se comunica Institutiei Prefectului pentru controlul 
legalitatii, Primarului comunei ,in vederea asigurarii aducerii la indeplinire prin 
compartimentele de specialitate,Comisiei de administrare a păşunii, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site ul instituţiei,wwwprimariasuditi.ro prin 
grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier  DOBRIU ARICLIA 

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,jr.Vasile Ioana

 Adoptata la Suditi,
Astazi, 30.03.2015
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