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PROIECT DE HOTARARE NR: 	 
privind stabilirea pretului mediu/ton ă  de larbă  (maser' verde) 

obtinută  de pe pajige, pentru anul 2022 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand 7n vedere: 
- Referatul de aprobare nr. I Cl.P 	/2022 -1),  din M .03.2022 al Preş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand: 
Adresa nr. 5484 din 20.07.2022 a Directiei pentru Agricultur ă  Judetean ă  lalomita; 

- Raportul de specialit ate nr. V/o3  /2022 - 6 	din ,V1' .0g.2022 al 
Compartimentului Coordon are Societ ăţ i, Servicii i Institu ţ ii Pub/ice Subordonate; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.0g.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură , 

Tn conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvemului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea ş i exploatarea paji ş tilor permanente ş i pentru modificarea ş i cornpletarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

prevederile art. 6 ann. (4) din Normele metodologice pen tru aplicarea prevederilor 
Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ş i 
exploatarea pajiş tilor permanente ş i pen tru modificarea ş i cornpletarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hot ă rdrea Guvemului nr. 1064/2013, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. 84 alin. (5), (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modifică rile i complet ă rile ulterioare, 

fn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgent:6 a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ş i cornplet ă rile ulterioare, 

HOTAR4 5TE: 

Art. 1 Se aprob ă  pretul mediu pen tru tona de iarb ă  (masă  verde) obtinută  de pe 
papş te Tn cuantum de 240,00 /ei/ton ă  pentru anul 2022, in vederea determin ă rii pretului 
concesiunii/Fnchirierii pentru suprafetele de pajiş te of/ate  în domeniul public ş i privat al 
comunelor, ora ş elor ş i municipiilor din judetul 
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Art. 2 Prezenta hot ă reire devine obligatorie 0 produce efecte de la data de 
1 septembrie 2022. 

Art. 3 Cu data intr ă rii 7n vigoare a prezentei hot ă r6ri îi "inceteaz ă  aplicabilitatea 
Hotă rarea Consiliului Judetean lalomira nr. 243 din 23.12.2021. 

Art. 3 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomira, prezenta hot ă rare se va 
comunica tuturor consiliilor locale din judetul lolomita i Instituriei Prefectului Juderul 
lalomira, urm ă nd să  fie publicată  in presa locaIč  ş i pe site — ul Consiliului Judetean 

PREgDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Juderului lalomiţ a 
Adrian Robert 10111ESCU 

Rd/Oc 
TGV 
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PREŞ EDINTE 
	

N r. p9„20 M /2022 -"Pt/ din ,2.4i.039,  . 2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hottirtire privind stabilirea pretului mediu/toner de iarbei (masă  verde) 

obtinuter de pe paji5te,  pen  tru anul 2022 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita se pro pune 
stabilirea pretului mediu/ton ă  de iarb ă  (mas ă  verde) obtinut6 de pe paji5te, pentru anul 
2022. 

Această  propunere reprezint ă  o punere in aplicare a prevederilor art. 6 Win. (4) din 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ş i exploatarea paji ş tilor permanente 5i 
pentru modificarea 5i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotă ră rea Guvernului nr. 1064/2013, cu modifică rile i completă rile ulterioare, corobo rat 
Cu dispoziple art. 84 alin. (5), (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modifică rile i complet ă rile ulterioare. 

Conform prevederile art. 6 alin. (4) din Normelor metodologice pen tru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea 51 exploatarea paji ş tilor permanente 5i pentru modificarea ş i conipletarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hot ă ră rea Guvernuiui nr. 1064/2013, cu 
modifică rile i cornpleteffile ulterioare, stabilirea pretului mediu/ton ă  iarb6 (masă  verde) 
este un atribut ş i, în acela5i timp, o obligatie a Consiliului Judetean lalomita, acesta 
constituind baza de calcul a pretului contractelor de concesiune/inchiriere pentru 
suprafetele de paji5ti of/ate in domeniul public 5i pr/vat at unit ă tilor administrativ 
teritoriale din judetul lalomita. 

Pen tru anul 2022 pretul mediu/ton ă  de iarb6 (mas6 verde) obtinut ă  de pe pajiş te a 
fost aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Juderean lalomita nr. 243 din 23.12.2021 in 
cuantum de 70,00 lei/ton ă , jar prin adresa nr. 5484 din 20.07.2022 Directia pentru 
Agriculture' Judetean6 lalomita, a transmis propunerea de actualizare a pretului 
mediu/tona de iarb6 in cuantum de de 240 lei/ton ă  (0,241ei/kg). 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita ado ptarea hot -eh-aril in forma 5i continutul prezent ate 
in pro iect. 

Reclactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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Compartiment Coordonare Societ ăţ i, Servicii ş i Instituţ li Publice Subordonate 

Nr  cMia1/2°2Z -6/ 02-17  a'f   2022 

RAP ORT 
hi  proieetul de hotarfire privind stabilirea pretului mediu/ton ă  de larba (masa verde) obtinut ă  

de pe pajiste, pentru anul 2022 

În conformitate cu: 

Prevederile Hotgrdrii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Ordonan ţ ei de Urgenţă  a Guvernalui nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

exploatarea paji ş tilor permanente ş i pentru modificarea ş i completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, respectiv art. 6 alin (4) din norme, pre ţ ul media al ierbii se stabile ş te prin hot ă rari ale 

consiliilor jude ţ ene, conform prevederilor art. 84 alin (5) ş i alin (6) din Legea nr. 277/2015 privind 

Codul fiscal, 

adresa nr. 5484/20.07.2022 a Direc ţ iei pentru Agricultur ă  jude ţ eană  Ialomiţ a, prin care se 

propune pre ţ ul mediu /tonă  de larb ă (masă  verde p ăş une) pentru anti 2022. 

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale invocate anterior, prin proiectul de hot ă rare 

se propune aprobarea pre ţului mediu de 240 lei/ton ă  de iarb ă  (masă  verde p ăş une). 

Dupd aprobarea propunerilor  Dire c ţ iei pentru Agricultur ă  Jude ţ eană  Ialomi ţ a, hotă rarea va fi 

comunicat ă  consiliilor locale, pre ţul mediu al ierbii urmand a fi utilizat la calculul valorii ierbii 

disponibile pentru animale în vederea incheietii contractelor de concesiune/inchiriere a paji ş tilor 

aflate in domeniul public/privat al unit ăţ ilor administrativ teritoriale din jude ţ . 

Consilier, 

Marcu Georgiana Elena 



G41:1A-jet,plena CIOBANU 

DirectorIxecuitly Adjunct 

   

 

Ministerui Agriculturii ş i Dezvoltă rii Rurale 

DIRECŢ IA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA 
IALOMITA 

Siobozia, Bd. Chirniei, nr. 19, jud. latamita, cod 920063 
C.I.F% 37586740 
dadril@madr.ro  

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

www.dajiLro 

Stobozia, 
Nr,5484 /20.07.2022 

CONSIL1UL JUDETEAN IALOMITA 
Referitor [a: stabittrea prei;utut mediu al terbit pentru anui 2022 

Referitor La adresa dumneavoastrg Cu  nr.19081/19.07.2022 si Inregistratg Ea not Cu  
nr,5484/19.07.2022 vg transmitem c ă  propunerea noastrg privind prqut mediu at ierbit 
pentru anuL 2022 este de 0,24 lei/kg. 

Cu stima, 

Pagina 1 / 1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

