
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
 

PROIECT DE H O T Ǎ R Â R E
privind aprobarea  Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și procedurii de

închiriere a acesteia de cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ , ce se vor aplica
pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul pastoral la nivelul comunei Movilița

 Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de   
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.       ; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.  
- avizul comisiei de specialitate nr.  
In conformitate cu : 
-Hotărârea Consiliului Judetean Ialomița nr. 204/ 18.12.2020 privind stabilirea prețului mediu/tonă 
masă verde obínută de pe  pajiști pentru anul 2021;
-  Prevederile art. 6, alin.(5) si art. 9, alin.(2) din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea  și completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificǎrile şi completǎrile  aduse ulterior, inclusiv Legea nr. 
44/ 19.01.2018;
-  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, 
-  Prevederile Ordinului nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime 
de animale pe  hectar de pajiște,
-   Prevederile Ord. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a 
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public sau privat al UAT,

 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. c) din OUG 

57/2019 actualizata privind  Codul Administrativ ;

                                                    H O T Ǎ R Â R E

Art.1(1) Se aprobă Regulamentul de exploatare şi procedura de închiriere cǎtre crescǎtorii de 
animale din comunitatea localǎ înregistrați în  Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) ,  a 
suprafeței de  86,0898  ha pajiște comunală înscrisă în  domeniul  public al comunei Movilița , 
conform anexei nr. 1 .

(2) Regulamentul prevǎzut la alin. (1) se va aplica  pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind 
amenajamentul pastoral.

Art.2.(1) Se aprobă Studiul de oportunitate prevǎzut in anexa 2. care face parte integrantă din 
prezenta  
               hotărâre.

(2) Se aprobǎ modelul contractului de închiriere conform anexei 3, care face parte integrantâ
din prezenta hotărâre. 



 
Art.3. Se împuternicește dl.  Drăghici Marian, viceprimarul comunei, să semneze   documentele 
necesare și contractele de închiriere.

 
Art.4.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care 
           va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

INIŢIATOR                                                   AVIZEAZĂ  PENTRU 
LEGALITATE
PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                 Goga Ioan                                                          Ana    MIHULEAC
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