ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
HOTARARE
privind aprobarea închirierii a suprafetei de 214,15 ha pasune apartinand domeniului
privat al comunei Platonesti, Judetul Ialomita si a Contractului de inchiriere – model cadru
Având în vedere :
- prevederile Ordonantei de Urgentă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-prevederile art. 9 alin (4) al acestei ordonante de urgentă in care se arata ca ,, Anual pina la data
de 1 martie , primarii comunelor , oraselor , respective ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii
de animale / ha / contract , in corelare cu suprafetele utilizate , si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot
face obiectul concesionarii sau inchirierii ulterioare “
- Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractului-cadru de
concesiune/inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor,
oraselor, respectiv municipiilor
- Ordinul nr. 544 din 21. iunie 2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de
animale pe hectar de pajiste
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1064 din data de 11 Decembrie 2013 privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 34 / 2013
privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor permanente
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Platonesti
-avizul comisiei de specialitate
In temeiul art.36, alin.(1),alin(2), lit.c si alin(5),lit.a ,art.45,alin (3) si art 123 din Lege nr.215/2001,
privind administratia publica locala, republicata,
HOTARASTE
Art.1. Se initiaza procedura de inchiriere a suprafetei de 214,15 ha pasune, apartinand domeniului privat
al comunei Platonesti, in conditiile legii,in vederea pasunatului .
Art.2. Se aproba Contractul de închiriere – model ,conform anexei - parte integrantă din prezentul proiect
de hotărâre.
Art.3 . Se stabileste pretul chiriei in suma de 90lei/ha/an.
Art.4 . Termenul de închiriere a pasunii este pana la data de 30 noiembrie 2015
Art. 5 . Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Comunei Platonesti vor duce la
indeplinire prezenta hotarare .
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