
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
 

PROIECT DE H O T Ǎ R Â R E
privind modificarea procedurii de închiriere  a pășunii comunale prevăzută  în

Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și procedura de închiriere a acesteia de
cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ ,  aprobat prin HCL nr.10/16-02-2021

 Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de   
Avand in vedere: 
-adresa  Instituției Prefectului înregistrată sub nr.1959/21-04-2021
-HCL nr.10/16-02-2021 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și 
procedurii de închiriere a acesteia de cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ,
-referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.  
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.  
- avizul nr.   .......... al comisiei de specialitate nr.1, și avizul nr.  ........... al comisiei nr. 2
In conformitate cu : 
-  Prevederile art. 9, alin.(1)   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,  

 
 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.I Se  modifică alin (3) al Cap.V din Regulamentul de exploatare a pǎsunii comunale 
și procedurii  de închiriere a acesteia cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ, 
aprobat prin HCL nr.10/16-02-2021 care va avea următorul conținut;

,, (3) Procedura de închiriere 
            Pînă la data de 1 aprilie , în baza hotărîrii consiliului local, se va derula procedura de 
închiriere. 

In baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice avînd animalele 
înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor,în conformitate cu hotărîrea consiliului  local, se vor
încheia contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști  disponibile, proporțional cu efectivele 
de animale deținute în exploatație, pe o perioadă de 7 ani. 
    Anual, până la 1 martie, primarul comunei verifică respectarea încărcăturii de 
animale pe ha/contract și stabilește disponibilul de pajiști ce pot face obiectul 
concesionării/închirierii ulterioare.,,

 



 

 
Art.II.  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

Nr. 17/21-04-2021
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