
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA

H O T A R A R E
Privind aprobarea inchirierii pajistilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al UAT

Stelnica, crescatorilor de animale din cadrul comunei Stelnica, precum si Regulamentul privind
regimul inchirierii.

Consiliul local al comunei Stelnicajudetul Ialomita,intrunit in sedinta de lucru de indata,
din data de 10.03.2016,

Avand in vedere:
-art. 9 alin.(2) , (3),(7) si (7A1) din O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modiflcarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1 991, actualizata;
- prevederile H.G. nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modiflcarea si completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modiflcarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
1.064/2013
- Ordinul nr. 407/2013, pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a
suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al
municipiilor
- HCJ lalomita nr. 1 18/17.12.2015 privind stabilirea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta
de pe pajiste, pentru anul 2016.
- referatul compartimentului de specialitate

In temeiul art. 46 alin 1 si art. 123 din legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

ART.l.- Aproba inchirierii pajistilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al UAT
Stelnica, crescatorilor de animale din cadrul comunei Stelnica.

ART.2. Durata inchirierii va fi de 7(sapte) ani.
ART. 3. Pretul inchirierii este de 12,5 lei/ha/an.
ART.4. Aproba Regulamentul privind regimul inchirierii pajistilor proprietate privata a

comunei Stelnica.
ART.5. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija primarului si a secretarului
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CONSILIUL LOCAL AL Anexanr.l la HCL nr. 16/10.03.2016
COMUNEI STELNICA
JUDETUL IALOMITA

REGULAMENTUL
privind inchirierea pajistilor , aflate in proprietatea

privata a comunei Stelnica, Judetul lalomita

CAP. I DISPOZHII GENERALE

ART. 1
Prezentul regulament stabileste conditiile generate si specifice, privind organizarea, administrarea si

exploatarea pajistilor permanente, aflate in proprietatea privata a comunei Stelnica, Judetul lalomita,
in conformitate cu;
- prevederile din O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata;
- prevederile H.G. nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea si completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013
- Ordinul nr. 407/2013, pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor

de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor
- HCJ lalomita nr. 118/17.12.2015 privind stabilirea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe
pajiste, pentru anul 2016.
- prevederile HCL Stelnica privind aprobarea mchirierii pajistilor permanente(izlaz), aflate in
domeniului privat al UAT Stelnica, crescatorilor de animale din cadrul comunei Stelnica.
ART. 2
(1) Contractele de inchiriere au ca obiect inchirierea pajistile permanente(izlaz) apartinind
domeniului Privat al Comunei Stelnica, Judetul lalomita in suprafata de 159,6978 ha .
(2) Contractele de inchiriere se incheie in conformitate cu legea romana, indiferent de nationalitatea sau
de cetatenia locatarului, pentru durata de maxim 7 de ani, incepand de la data semnarii lui.
ART. 3
Pentru tinerea evidentei documentelor si informatiilor cu privire la derularea contractelor de inchiriere,
se intocmeste si pastreaza un registru:
a) registrul "Contracte", care cuprinde date si informatii referitoare la executarea contractelor de
inchiriere.
ART. 4
(1) Se intocmeste dosarul inchirierii pentru fiecare contract atribuit si se pastreaza atata timp cat
contractul de inchiriere produce efecte juridice, dar nu mai putin de 7 ani de la data finalizarii
contractului de inchiriere.
(2) Dosarul inchirierii trebuie sa cuprinda:
a) hotararea de aprobare a inchirierii;
b) copie B.I./C.I crescator animale;
c)Adeverinta de la RNE si de la Registrul Agricol cu efectivele de animale detinute
d) contractul de inchiriere semnat;



TOTAL 129,5

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de atribuire

ART. 6
Procedura de atribuire a contractelor de inchiriere pasuni :

a) atribuirea directa - procedura prin care locatorul incheie contracul de inchiriere cu fiecare crescator
de animale .

1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul inchirierii;
Pasunile apartinand domeniului privat al comunei StelnicaJudetul lalomita sunt destinate inchirierii,
- in baza cererilor. crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice locuitori ai comunei Stelnica
Judetul lalomita avand animalele inscrise in RNE, , in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti
disponibile, pentru pasunat, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o
perioada de maxim 7 ani.
Imbunatatirea nivelului de productie si utilizarea pasunilor reprezinta o axa prioritara a autoritatii
locale, fiind in corelatie directa cu cantitatea si calitatea productiilor animaliere obtinute, in special din
exploatarea speciilor de bovine ,ovine si caprine .

1.3 Conditiile de exploatare a inchirierii
Pentru suprafata de pasune care se inchiriaza, locatarul are obligatia realizarii lucrarilor de

exploatare rationala si intretinere a acestor pasuni, prin lucrari de distrugere a musuroaielor, curatirea
de pietre, maracini si de vegetatie arbustifera nevaloroasa, combaterea buruienilor si executarea
lucrarilor de desecare pentru eliminarea vegetatiei hidrofile, precum si alte lucrari prevazute in
programul de pasunat intocmit conform prevederilor cap.IV punct 8 din Ordinul ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr.226/235/2003, astfel
incat sa se asigure ridicarea potentialului de productie, accesul si exploatareare spectivelor pasuni in
conditii optime.

2. SCOPUL
a) mentinerea suprafetei de pajiste;
b) realizarea pasunatului rational pe grupe de animale si pe tarlale, cu scopul mentinerii calitatii

covorului vegetal
c)cresterea productiei de masa verde pe ha pajiste.

3 OBIECTUL INCHIRIERII SI CONDITII PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI
3.1. Obiectul inchirierii il constituie inchirierea pasunilor aflate in domeniul privat al Comunei

Stelnica in suprafata 129,5 ha situate in zonele prezentate in TABEL CU SUPRAFETE SI
VECINATATI ALE ISLAZULUI.

3.2. Terenurile sunt libere de sarcini si intra in posesia efectiva a locatarului odata cu semnarea
procesului verbal de predare - primire.

3.3. Atribuirea contractului de inchiriere se face numai daca indeplinesc conditiile stabilite
asigurandu-se incarcatura de animale/ha detinute in exploatatie egala cu incarcatura de 0,3 UVM / ha
pe comuna Stelnica Judetul lalomita in anul respectiv.

Se vor Tncheia contracte distincte pentru fiecare crescator in parte in functie de incarcatura de
0,3 UVM/ha pe Comuna StelnicaJudetul ialomita.

4. CONDITII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA INCHIRIERII
4.1. Destinatia: organizare pasunat cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine) a locuitorilor

comunei Stelnia Judetul lalomita , conform Tabelului de conversie a animalelor in UVM .
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR IN UNITATI VITE MARI

conform Regulamentului (CE) NR. 1974/2006



4.14 Locatarul nu poate subinchiria terenul ce face obiectul inchirierii.

4.15 Locatarul este obligat sa plateasca anual redeventa.

4.16 Locatarul este obligat sa plateasca anual impozitul pe terenul care face obiectul contractului de
inchiriere conform Codului fiscal si a HCL Stelnica.

4.17 Pe parcursul exploatarii pasuni, locatarul va respecta normele de protectia mediului impuse de
legile in vigoare.

4.18 Terenul inchiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul in care a fost
inchiriat, iar eventualele schimbari de destinatie sunt interzise, sau se poate face numai in conditile
mentionate la Art 5 alin 3 .din Ordonanta de Urgenta nr 34 din 23.04.2013, cu modificarile si
completarile ulterioare.

4.19. La incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen, locatorul este obligat sa

restituie locatarului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

4.20 Garantia si capacitatea locatarului de a exploata bunul inchiriat vor fi demonstrate cu
documente j ustificati ve.

4.21 Masurile de aparare impotriva incendiilor pe durata derularii contractului de inchiriere revin

locatorului, in conformitate cu prevederile legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
Normele generate de aparare impotriva incendiilor (O.M.A.I, nr. 163/2007) si Ordinul Prefectului
judetului lalomita nr. 193/2002.

4.22. Locatarul are obligatia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de continuitate si
de permanenta a terenului ce face obiectul inchirierii. In acest scop el trebuie sa respecte incarcatura
de animale/ha 0,3UVM/ha proportional cu incarcatura de 0,3 UVM pe Comuna Stelnica Judetul

lalomita , prezentand in acest sens in fiecare an, o Declaratie pe propria raspundere privind efectivul
anual de animale scoase la pasunat, declaratie ce va fi depusa la registratura Primariei comunei Stelnica
Judetul lalomita pana eel tarziu in data de 01 februarie a anului respectiv.

Daca din datele prezentate in declaratie reiese ca nu este respectata incaracatura minima de
0,3UVM/ha declarata la incheierea contractului de inchiriere pentru lotul respectiv , in cazul in care
la sediul primariei Comunei Stelnica sunt depuse noi cereri ale locuitorilor comunei Stelnica
Judetul lalomita cu solicitarii in vederea inchirierii de teren pasune, aceste contracte se vor modifica
numai la ,,Capitolul II Obiectul Inchirieri alin. 1 , in functie de numarul de animale(UVM) suprafata
inchiriata - proportional cu incarcatura de 0,3 UVM pe comuna la acea data- prin act aditional, de
comun acord a locatorului si a locatarului. In cazul in care locatarul nu se prezinta in termen de 30
de zile de la data instiintarii de catre locator in vederea ajustarii contractului de inchiriere urmare a
nerespectarii incarcaturii de 0,3 UVM/ ha pe comuna , atunci locatorul va putea rezilia unilateral
contractul.

4.23. Locatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la indeplinirea contractului de
inchiriere, precum si alte cheltuieli.

4.24. Deasemeni va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul inchirierii si va tine cont de
Strategia privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national,
pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si



9.1. Contractul de inchiriere inceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.
9.2. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre

proprietar,.
9.3 In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre locator,

cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului in termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului
inchiriat liber de sarcini.
9.4 Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza terenul unui tert.
9.5 Locatarul poate renunta la inchiriere din motive obiective, justificate.
9.6 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.
9.7. La incetarea din orice cauza a contractului de inchiriere, bunul care a facut obiectul contractului

va fi returnat proprietarului liber de sarcini, in aceeasi stare in care a fost preluat de catre locatar.

EDINTE
DRIAN

RETAR


