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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR,

privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde)
obţinută de pe pajişte, pentru anul 2021

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6400/2020 - A. din 9-44, .2020 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 10473 din 03.12.2020 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană
Ialomița;

- Raportul de specialitate nr. 064724

___/2020 - G din 05 (2.2020 al

Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii șiInstituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
/2020 din
.2020 al Comisiei economico-financiare
şi agricultură,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fonduluifunciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr,
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe
pajişte în cuantum de 30,00 leiftonă pentru anul 2021, în vederea determinării preţului
concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajiște aflate în domeniul public şi privat al
comunelor, oraşelorşi municipiilor din judeţul Ialomiţa.
Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de
01.01.2021.
Art. 3 Prin grija Secretarului Generalal Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa și Instituţiei Prefectului — Judeţul
Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site — ul Consiliului Judeţean
Ialomița.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)
obţinută de pe pajiște, pentru anul 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița se propune
stabilirea preţului mediuftonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajiște, pentru anul

2021.

Această propunere reprezintă o punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din
Normele metodologice 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, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu dispozițiile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificărileşi
completările ulterioare.
Conform prevederile art. 6 alin. (4) din Normelor metodologice 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu
modificările și completările ulterioare, stabilirea preţului mediu/tonă iarbă (masă verde)
este un atribut şi, în acelaşi timp, o obligaţie a Consiliului Judeţean Ialomiţa, acesta
constituind baza de calcul a preţului contractelor de concesiune/închiriere pentru
suprafețele de pajişti aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ
teritoriale din judeţul Ialomiţa.
Pentru anul 2021 preţul mediuftonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajişte
este fundamentat în baza propunerii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomita,
transmisă cu adresa nr. 10473 din 03.12.2020, fiind în cuantum de 30 lei/tonă.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean lalomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate
în proiect.

PREŞEDINTE,

MARIAN

PAVE,

Consiliul Judetean Ialomita
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RAPORI

la proiectul de hotărâre privind stabilirea
preţu
prețului mediu/tonăde iarbă(masă verde)
obținută de pe pajiște, pentru anul 2021

= În conformitate cu:

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru-

aplicarea

Ordonanţei

de

Urgență

a

Guvernului

nr.

34/2013

privind

organizarea „administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, respectiv art-:6 alin (4).din norme; preţul

mediu alierbii se stabilește prin hotărâri ale consiliilor județene, conform prevederilor art.
84 alin (5) şi alin (6) din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal,
-adreşa nr. 10473/03.12.2020 a Direcţiei pentru Agricultură Județeană lalomită, prin care
se propune prețul mediu /tonă de iarbă(masă verde pășune) pentru anul 2021.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor legale invocate -anterior, prin proiectul de.
hotărâre se propune aprobarea prețului mediu de 30: leiftonă de iarbă (masă verde
pășune).
După aprobarea propunerilor Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa,

hotărârea va fi comunicată consiliilor locale, prețul mediu al ierbii urmând a fi utilizat la

calculul valorii ierbii disponibile pentru animale în vederea încheierii contractelor de
concesiune/închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public/privat al unităților administrativ
teritoriale din judeţ.

Consilier ,
Gheorghe Manuela Elena

judetean talormita
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Stimate Domnule PREȘEDINTE,

Referitor la punerea în aplicare a prevederilor din Hotararea Guvernului ur: 1064/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr 34/2014 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificurea si completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991,
coroborat cu prevederile din Legea nr, 227/2015 privind Codul Fiscal, vă tvransmiteni propunerea

noastră privind prețul mediuttonade iarbă (masă verde paşune), pentruanul 2021,

-

Masa verde pasune_

30 lei tona,

Preţul a fost stabilil pe baza informaţiilor primite de la producătorii ugricoli şi a consultărilor cu
specialiști în domeniu.
:

Cu stimă,

Pronumele şi Numele

| care a întpemit documentul

Marioara NÂSUI |Director Executie Adiunct
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CoeraA,
Domnului Preşedinte Marian PAVEL
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