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PROIECT DE HOTĂRARE NR.
privind stabilirea preplui mediu/tonei de larbă (maser verde)
abfinută de pe paji5te, pentru anul 2022
Consiliul Judetean lalomita,
Avemd în vedere:
- Referatul de aprobare nr.
/2021 din Z. ,1( .2021 al Preşedintelui
Consiliului Judetean lalomita,
Examin ă nd:
- Adresa nr. 8228 din 18.11.2021 a Directiei pentru Agriculture/ Judetean ă lalomita;
- Raportul de specialitate nr. 2g3U2 /2021 din cv2. 4/1 .2021 al
Cornpartimentului Coordonare Societbri, Servicil si lnstiturii Pub/ice Subordonate;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiei economico-financiare
51 agriculture',
În conformitate Cu:
prevederile art. 173 Win. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgenr ă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu magic 6rile 5i cornplet ările ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgent(' a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea 5i exploatarea pap5tilor permanente şi pen tru modificarea 5i completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific ările 5i complet ările ulterioare;
prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pen tru aplicarea prevederilor
Ordonantei de Urgent6 a Guvernului nr. 34/2013 privind orgonizarea, administrarea 5i
exploatarea paji5tilor permanente şi pentru modificarea 5i completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, apro bate prin Hot6rarea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificelrile 5i
cornpletările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Cody! Fiscal, cu
modific6 rile si complet6rile ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenr6 a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările 5i cornpleteirile ulterioare,

6

HOTARA$TE:
Art. 1 Se aprob6 prettil mediu pen tru tona de /orb(' (mas ă verde) obtinută de pe
paii5te în cuantum de 70,00 lei/ton6 pentru anul 2022, in vederea determinsă rii pretului

Cons

lul Judetean lalornita
11111111 I
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10000121625
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concesiuniVinchirierii pen tru suprafetele de paji şte of/ate în domeniul public şi pr/vat al
comunelor, ora şelor şi municipiilor din judetul lalomita.
Art. 2 Prezenta hot6r6re devine obligatorie şi produce efecte de la data de

01.01.2022.
Art. 3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot-61-6re se va

comunica tuturor consiliilor locale din judetul Ialomita i Instituriei Prefectului Judetul
lalomita, urmand s6 fie publicat6 în presa local6 şi pe site — ul Consiliului Judetean
lalomita.

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judeplui lalomiţa
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărare privind stabilirea pretului mediu/ton ă de larbă (masă verde)
obtinută de pe pajige, pentru anul 2022

Prin pro lectul de hotă rare supus dezbateril Consiliului Judetean lalomito se pro pune
stabilirea pretului mediu/ton 6 de iarbă (masă verde) obtinută de pe pajiste, pen tru anul
2022.
Această pro punere reprezint ă o punere in aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului
nr. 34/2013 privind organ izarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr, 18/1991, aprobate prin
Hotărarea Guvernului nr. 1064/2013, cu modific ă rile i completările ulterioare, coroborat
cu dispozitiile art. 84 al/n. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modifică rile
cornpletările ulterioare.
Conform prevederile art. 6 alin. (4) din Normelor metodologice pen tru oplicarea
prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şí exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotă rarea Guvernului nr. 1064/2013, cu
modifică rile i cornpletă rile ulterioare, stabilirea pretului mediu/tona iarb ă (maser verde)
este un atribut si, in acelasi timp, o obligatie a Consiliului Judetean acesta
constituind baza de calcul a pretului contractelor de concesiunelinchiriere pentru
suprafetele de pajisti of/ate in domeniul public si privat al unitătilor administrativ
teritoriale din judetul
Pentru anul 2022 pretul mediu/ton ă de iarb ă (masă verde) obtinută de pe pctjiste
este fundamentat in baza pro punerii Directiei pen tru Agriculture, Judeteană
transmis ă cu adresa nr. 8228 din 18.11.2021, fiind in cuantum de 70 lei/ton6 (0,07 lei/kg).
Constatemd că sunt indeplinite conditlile de necesitate si de oportunitate, pro pun
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotăr6rii in forma si continutul prezentate
in pro iect.

Conettlui Judetean talonuta
_

Reciactot
_ Tudorache Emilia
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RAPORT
la proiectul de hot ărire privind stabilirea pretului mediu/ton ă de iarb ă (mas ă verde) obtinutil
de pe pajiste, pentru artul 2022

În conformitate Cu:
- Prevederile Hot ărdrii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Ordonan ţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea paji ştilor pe -martente i pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, respectiv art. 6 aim (4) din norme, preţul mediu al ierbii se stabileşte prin hotărdri ale
consiliilor judeţene, conform prevederilor art. 84 aim (5) şi alin (6) din Legea nr. 277/2015 privind
Codul fi scal,
adresa m 8228/18.11.2021 a Direcţiei pentru Agriculturd Jude ţeană Ialomiţa, prin care se
propune preţul rnediu Aorta de iarbd(mas ă verde pdşune) pentru anul 2022.
Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale invocate anterior, prin proiectul de hotărdre

se propune aprobarea preţului mediu de 70 lei/ton ă de iarbd (masd verde pdşune).
Dupd aprobarea propunerilor Direc ţiei pentru Agriculturd Jude ţeană Ialomiţa, hotdrdrea va fi
comunicată consiliilor locale, preţul mediu al ierbii urmand a fi utilizat la calculul valorii ierbii
disponibile pentru animale in vederea incheierii contractelor de concesiune/inchiriere a pajiştilor
aflate in domeniul public/privat at unităţilor administrativ teritoriale din judeţ.

Consilier,

Conslilui Judetoan lalornita

Marcu Georgiana Elena

g-1-7
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Ministerul AgricuIturii §i Dezvoltgrii Ru rate

T +40(243) 235 127
F +40(243) 211 778

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA
IALOMITA

www.dajit,ro

Slobozia, Bd Chimei, nr. 19, jud, latomita, cod 920063
C.I.F. 37586740
dadr.11@madr,ro

Stobozia,
Nr.8228 /18.11.2021

CONSILIUL ADMAN IALOMITA
Referitor la: stabitirea pretutui mediu at ierbii pentru anul 2022

Referitor La adresa dumneavoastr ă Cu nr.25386/25.10.2021 şi inregistrat ă ta noi Cu
nr,8228/25.10.2021 v ă transmitem c ă propunerea noastr ă privind pretul mediu at, ierbii
pentru anuL 2022 este de 0,07 lei/kg.

Consilier superior
Sorina POPA

