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

C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S Ă V E N I

                                               H O T A R A R E
privind aprobarea închirierii islazului comunal

Consiliul local al comunei Săveni, având în vedere:
Referatul compartimentului Registrul Agricol privind necesitatea închirierii suprafețelor  de islaz  de pe teritoriul UAT

Săveni înregistrat sub nr. 1406 din data de 25.03.2021;
Nota de fundamentare comună a Viceprimarului comunei și compartimetuluiRegistru Agricol înregistrată sub nr. 1429

din data de 26.03.2021;
Ordinul Prefectului Județului Ialomița nr. 449 din 18.08.2017 privind trrecerea în proprietatea Unității Adminsitrativ

Teritoriale SĂVENI, județul Ialomița a suprafeței de 69,792 ha islaz;
Referatul  de  aprobare  la  Proiectul  de  Hotărâre  nr.  8  din  data  de  26.02.2021  înregistrat  sub  nr.  952  din  data  de

03.03.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

În conformitate cu prevederile: 
Art. 9 alin. (2), (3), (4), (5), (7^2) și (7^3) 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;
Art. 6 alin. (1) din Hotărârea nr. 1064 din 2013  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;

Ordinul nr. 407/ 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b)  din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, se aprobă
prezenta:

   H O T Ă R Â R E

Art. 1 – (1) Se   aprobă  închirierea prin atibuire directă a suprafeței de 69.792 ha islaz comunal, din care 16.2689 ha
pășune și 53.5231 ha arabil, crescătorilor de animale înscrise în RNE cu destinația de pășunat.

(2) Se propune stabilirea prețului de închiriere de 290 lei/ ha/ an și a duratei contractuale pentru o perioadă de 7 ani.

Art. 2. Se popune desemnarea dl-ui. LEONTE Cornel, referent Registrul Agicol din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului comunei Săveni, ca anual, până la data de 1 martie,  să verifice respectarea încărcăturii de animale/ ha/ contract, în
corelare cu suprafeţele utilizate, şi să stabilescă  disponibilul de pajişti ce pot face obiectul  închirierii ulterioare.

           Art. 3.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în termen de 10 zile
lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției,
www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, POPA Ștefan

L.S._________________________
Contrasemnează, Secrretarul  general al comunei, 

 jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 31.03.2021
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