
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    SUDIŢI

P R O C E S    V E R B A L

Incheiat astăzi, 30.04. 2014  in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Suditi, judetul Ialomita care are loc la sediul Consiliului local-sala de sedinte,

In baza dispozitiei primarului, nr. 198 din 28.04.2014,s-a convocat Consiliul local al 
comunei Suditi in sedinta ordinara, in urmatoarea componenta:

1.-ANDRESAN ELENA -PNL
2.-ARION CONSTANTIN -PD-L
3.-CRACIUN SILVIU MIHAIL -PD-L-viceprimar
4.-DOBRIU ARICLIA -PD-L
5.-DOBRIU DUMITRU -PD-L
6.-DUICU IONEL -PNL
7.-FLOREA LUCA CRISTINEL -PSD
8.-GIUGLAN RADU -PD-L
9.-NEAGU IONEL -PD-L
10-VLAD GHEORGHE -PN-L
11.-FOTA DUMITRU -PSD 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent _11___ consilieri.

-Absenti nemotivat :-nu.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Ședinta este deschisă.
Dl.   Primar ŞINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se 

poate desfasura.
Presedinte de sedinta este dl. DOBRIU DUMITRU  care preia lucrările ședintei .
Se supune la vot   procesul verbal al sedintei anterioare pus la dispozitia consilierilor 

pentru consultare prin grija secretarului comunei.
Se aprobă  cu  11  voturi pentru,in forma in care a fost intocmit.
Ordinea de zi  propusa de primar,comunicata prin dispozitia de mai sus este 

urmatoarea :
1.- Proiect de hotărîre privind aprobarea  Planului întocmit de  Comisia de 

administrare a pășunii, pentru   parcelarea   suprafeței de islaz comunal ,în vederea închirierii 
de către solicitanții crescători de animale persoane fizice și juridice,și a duratei contractului de
închiriere.

Se supune la vot ordinea de zi  și se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl. Primar  prezenta pentru început consilierilor sesizarea făcută la Instituția 

Prefectului  de  Bodeanu Marian ,solicitant de teren pășune în vederea închirierii. Arată că 
lucrurile nu s-au desfășurat așa, că i s-au adus la cunoștință prevederile  hotărîrii consiliuluși 
local din 27.02.2014, recomandările care s-au făcut la instruirea organizată la DADR în 
3.03.2014 cu reprezenatnții Inst. Prefectului, CJIL și DADR, i s-a adus la cunoștință că nu i se
poate atribui teren unde vrea întrucît Comisia de administrare a pășunii are obligația de a 
repartiza echitabil pășunea, care are potențial de producție diferit pe blocuri fizice. 

Consilierii au aprobat faptul că lucrurile s-au desfășurat astfel.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare :
Dl.Dobriu Dumitru invită inițiatorul să prezinte materialele înscrise pe ordinea de zi. 

Dl. primar dă citire expunerii de motive și  proiectul de hotarare cu privire la aprobarea  
Planului întocmit de  Comisia de administrare a pășunii, pentru   parcelarea   suprafeței de 
islaz comunal ,în vederea închirierii de către solicitanții crescători de animale persoane fizice 
și juridice și a duratei contractelor de închiriere.
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Se da cuvintul  d-lui Crăciun Silviu,viceprimar   pentru a prezenta raportul comisiei de
administrare a pășunii cu privire la aprobarea delimitării pășunii în vederea închirierii.

Viceprimarul comunei propune ca suprafața de islaz repartizată asociației să nu mai fie
împărțită pe cele două sate întrucît stînele au pășunat prin  rotație în cursul anului .

Avizul  comisiei de specialitate :- nu este necesar, ședința fiind convocată de îndată.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=8 voturi.
Discutii :
Neagu Ionel- modalitatea de atribuire a pășunii propusă de Comisia de administrare a 

pășunii , discutată și în întîlnirile cu crescătorii de animale în întîlnirile din martie și aprilie  
nu este în defavoarea solicitanților persoane fizice. 

Arion Constantin-eu nu am fost propus în comisie, dar sînt delegat al satului Gura văii.
Se convoacă atîta lume în atîtea rînduri păentru că nu-i convine d-lui Bodeanu. Nu se poate 
atribui pășunea acolo unde vrea el. Acolo este teren cu vegetație bună, ori nu se poate ca o 
persoană fizică să ia numai unde este bun și teren neproductiv să nu ia deloc. Propunerea 
Comisiei de administrare a pășunii este foarte bună,echitabilă și evită eventuale probleme în 
desfășurarea pășunatului.Anii trecuți chiar dînsul a stricat porumbul cultivat în islaz, lăsînd 
intenționat animalele să pască nesupravegheat.

Dl.primar-pentru a delimita echitabil tarlalele de pășune care au potențial de producție 
diferit ,pentru a asigura accesul direct la suprafețele ce vor fi închiriate fără perturbarea altor 
chiriași , preîntîmpinarea apariției  unor conflicte între utilizatori,avînd în vedere situațiile 
anterioare întîmpinate, am propus ca pășunea aferentă satului de reșțedință să fie împărțită în 
două trupuri, delimitate de DJ 201, care să fie atribuite trupul cel mare asociației crescătorilor 
de animale și trupul al doilea crescătorilor persoane fizice.

Fotă Dumitru-sigur că este mult mai bine în zona în care solicită dl. Bodeanu. Dar se 
înțelege că are și alte interese,așa cum are el obiceiuri mai vechi.

Viceprimar-el invocă faptul că de la  locul solicitat le duce seara acasă mai repede, 
doar traversînd șoseaua, fără să deranjeze pe nimeni. Și acasă le dă furaje concentrate. 

Dar la fel de bine le poate duce și pe drumul limită vatră sat.
Dl.Dobriu Dumitru- le poate da și pe islaz.
Dl.primar- pe el asta-l deranjează, faptul că repartizînd astfel pășunea el este limitat și 

nu se mai poate extinde în afara terenului închiriat. 
Fotă D-îi trimitem, înștiințare.El trebuia să spună în sesizare că nu i se  dă unde vrea.
Dl.primar-am propus și termenul de închiriere de 1 an, pentru a putea corobora 

obligațiile cu cele ce vor fi cuprinse în amenajamentul pastoral ce se va întocmi obligatoriu 
pînă la 1 noiembrie 2014.

Dl.Arion- și asociația vrea să aibă terenul în acea zonă.
Secretar-licitația nu își poate atinge scopul întrucît prețul stabilit de consiliul local este

de 49 lei/ha/an iar conform Ordinului nr. 407/2013,prețul închirierii  nu poate depăși 50 % 
valoarea masei verzi pe hectar,calculată în funcție de prețul mediu stabilit de CJIL.. Ori la noi,
producția este calculată la 3,3 to x 30 lei/to=99 lei/ha : 2 = 49,5 lei.

Nu mai sînt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
Voturi impotriva, abtineri =0
Se epuizeaza ordinea de zi.
Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Diverse-
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Consilier Dobriu Dumitru Jr. Vasile Ioana

2



J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
P R I M A R U L   C O M U N E I    S U D I Ţ I

Str. Sf.Pantelimon nr. 39, e-mail - primariasuditi@yahoo.comTel./fax-0243278502

Nr.1998  din  30.04.2014

R E F E R A T
privind  aprobarea procedurii de atribuire a suprafeței de pajiști

Comisia de administrare  a pajiștii comunale,în vederea aplicării 
Regulamentului de pășunat și a prevederilor legale în vigoare, a luat în lucru 
parcelarea suprafeței de pajiște în vederea închirierii către persoanele fizice și juridice 
crescători de animale, cu respectarea încărcăturii pe hectar aprobată în ședința din 
27.02.2014.

Astfel,pentru a nu fărîmița suprafața de islaz  ce revine asociației crecătorilor 
de animale și pentru a preîntîmpina neînțelegerile între membrii acesteia și solicitanții 
persoane fizice ,avînd în vedere situațiile întîmpinate în anii trecuți, 

Întrucît tarlalele ocupate de pajiști au potențial productiv asemănător, 
propunem următoarea parcelare :

-Trupul I-=412,42 ha  compus din P 118=53,00 ha
       P 118=22,23 ha 
       P 714/2=1,30 ha
       P 5/3= 1,79 ha
       P 55/1=0,96 ha
       P 111=5
       P 120=14,61 ha
       P 108=24,75 ha
       P 122/1=77,80  ha
       P 122+PDR 122/2=79,29 ha 
       P 175=12,09 ha
        P 180= 1,61 ha
       P 179=7,70 ha
       P 177=3,53 ha
       P 309=0,35 ha.

  ...care să fie repartizat  Asociației crescătorilor de animale Sudiți- pentru 
crescătorii de animale înscriși în RNE din satul de reședință,

Trupul II-=32,89 compus din P 157/1=13,35 ha
P 166/1=19,54 ha

,care să fie repartizat crescătorilor persoane fizice din satul Sudiți, care au depus 
cereri de închiriere,

-Trupul III=57,57 –compus P 88= 39,97 ha 
         P 136=0,36 ha 
         P 134=17,24 ha

din care să fie repartizat Asociației crescătorilor de animale Sudiți, pentru crescătorii 
din satul Gura văii,

COMISIA DE ADMINISTRARE A PĂȘUNII



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

P R I M A R I A   C O M U N E I    S U D I T I 

Nr. 71 din  28.04.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare cu  privire la aprobarea 
Planului întocmit de  Comisia de administrare a pășunii, pentru  parcelarea

suprafeței de islaz comunal ,în vederea închirierii de către solicitanții crescători de
animale persoane fizice și juridice și a duratei contractelor de închiriere

Avînd în vedere obligativitatea închirierii suprafeței de teren ocupată cu pajiști
aparținînd domeniului privat al comunei, pînă la  termenul de 15 mai ,astfel încît 
crescătorii de animale să poată beneficia de plăți unice pe suprafață,precum și 
obligativitatea  prevăzută de actele normative, de a împărți suprafața de pajiști 
comunale pe specii de animale,

-În vederea asigurării   atribuirii  contractelor de închiriere prin procedura 
prevăzută de lege și aprobată de consiliul local , solicitanților care sînt atît persoane 
fizice cît și crescători asociați, 

-pentru asigurarea pășunatului în condiții de ordine ,evitarea tulburărilor de 
posesie  ce pot apărea între  solicitanți cu privire la respectarea integrității teritoriului 
închiriat,a căilor de acces, 

-luînd în considerare că suprafața de islaz este traversată de DJ 201 în două 
părți reprezentînd 89 respectiv 11 % din suprafața pășunii , și care au tarlale cu 
potențial de producție asemănător, respectiv atît tarlale cu vegetație bună cît și tarlale 
cu vegetație slabă,

Consider  necesară delimitarea  suprafeței totale   în două  trupuri, care să fie 
atribuit crescătorilor de animale funcție de numărul de animale  înscris în RNE .
Iar atribuirea să fie făcută în conformitate cu prevederile art. 11 lit.c din Regulamentul
de închiriere  a bunurilor proprietate privată a comunei,aprobat prin hotărîrea 
Consiliului local nr. 7 din 18.03.2011.

De asemenea, avînd în vedere faprtul că pînî în luna noiembrie a.c.,conform 
OUG 34/2013, se vor întocmi amenajamentele pastorale, pentru a putea coordona 
prevederile din contractual de închiriere cu cele din amenajament, propun ca durata de
închiriere să fie de 1 an,urmînd a se analiza atribuirea pe durata maximă (5 ani cu 
posibilitatea preklungirii ) începăînd cu anul 2015.

Supun spre aprobarea Consiliului local propunerea Comisiei de administrare a 
pășunii ,privind parcelarea pajiștii comunale în vederea atribuirii  către crescătorii de 
animale care solicit închirierea.

Anexez  proiectul de hotarare pentru discutare, avizare si aprobare.

Primar,
SINCAN VASILE 
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