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PROIECT DE HOTARARE NR: 
privind stabilirea pretului mediu/ton ă  de iarbă  (masă  verde) 

obtinută  de pe pajifte, pentru anul 2023 

Consiliul Judetean 
Avernd  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  .29q9  /2022 - E din 	.11.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean 
Examinernd: 
Adresa nr, 9204 din 10.11.2022 a Directiel pentru Agriculture; Judeteană  lalomit-a; 

Raportul de  specialit  ate  nr. pe9a9  /2022 - M din /5:11.2022  at 
Compartimentului Coordon  are  Societă ti, Servicii  i  Institutii Publice Subordonate; 

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

Tn conformitate Cu:  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgent-6 a Guvemului nr. 

5772019 privind Codul administrativ, cu modifică  rile si completă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea ş i exploatarea pajiş tilor permanente ş i  pen  tru modificarea ş i completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterloare; 

prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice  pen  tru aplicarea prevederilor 
Ordonantei de Urgentă  a Guvemului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ş i 
exploatarea pajistilor permanente ş i pentru modrficarea completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hot ă r6rea Guvemului nr. 1064/2013, cu modific ă rile 51 
cornplet ă rile ulterioare; 

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

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA 5TE: 

Art. 1 Se aprob ă  pretul mediu pentru tona de iarbă  (mast"' verde) obtinută  de pe 
paji5te in cuantum de 30,00 lei/ton ă  pentru anul 2023,  în  vederea determin ă rii pretului 
concesiunitAnchirierii pentru suprafetele de pajiste aflate in domeniul public 51 pr/vat al 
cornunelor, ora5elor 5i municipiilor din judetul la1omita. 
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Art. 2 Prezenta hot6riire devine obligatorie ş i produce efecte de la data de 
1 ianuarie 2023. 

Art. 3 Prin grija Secretarului General at Judetului lalomity, prezenta hot6r6re se va 
cornunica tuturor cons/Iii/or locale din judetul lalomita .i Institutlei Prefectului — Judetul 
lalomita, urmand s ă  fie publicat6 in presa local ă  ş i pe site — ul Consiliului Judetean 
/alomita. 

PRE5EDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
TGV 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă reare privind stabilirea prefului mediu/ton ă  de larbă  (maser verde) 

obfinută  de pe paji5te, pentru anul 2023 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita se pro pune 
stab ilirea pretului mediu/ton ă  de jarb ă  (maser verde) obtinut ă  de pe papş te, pen tru anul 
2023. 

Această  pro punere reprezintei o punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din 
Normele metodologice pen tru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organ izarea,. admjnistrarea ş i exploatarea papş tilor permanente ş i 
pentru modificarea ş i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotă retrea Guvernului nr. 1064/2013, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, coroborat 
cu dispozitille art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare. 

Conform prevederjle art. 6 alin. (4) din Normelor metodologice pen tru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de Urgente, a Guvernului nr. 34/2013 privind organizareo, 
admjnistrarea ş i exploatarea paji ş tilor permanente ş i pen tru modificarea ş i completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotel' rarea Guvernului nr. 1064/2013, cu 
modifjcă rile i completă rile ulterioare, stabilirea pretului mediu/ton ă  iarbă  (masă  verde) 
este un atribut ş i, in acela ş i timp, o obliga tie a Consiljului Judetean acesta 
constitujnd baza de calcul a pretului con tractelor de concesiune/inchiriere pen tru 
suprafetele de paji ş ti aflate in domeniul public ş i privat al unit ă tilor admjnistrativ 
teritoriale din judetul lalomita. 

Prin adresa nr. 9204 din 10.11.2022 Directio pentru Agriculture, Judetean ă  lalomita, 
a transmis propunerea pretului mediu/tona de jarbei pen tru anul 2023 in cuantum de 
0,0301ei/kg masă  verde, ca/cu/at pen tru o productie de 3500 kg/ha. Propunerea este 
insotită  de Asa privind fundamentarea pretului mediu al culturii-p ăş uni naturale mase, 
verde 2022-2023. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiVile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomito ado ptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezentate 
in project. 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redact at 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT  
la proieetul de hot ă ră re privind stabilirea pretului mediu/ton ă  de larb ă  (mas ă  verde) obtinutii 

de pe paji ş te, pentru anul 2023 

În conformitate ca: 

- Prevederile Hot ă rdril Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Ordonantel de Urgentă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

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

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

consiliilor judetene, conform prevederilor art. 84 alin (5) ş i alin (6) din Legea nr. 27712015 privind 

Codul fiscal, 

- adresa nr. 9204/10.11.2022 a Direqiei pentru Agricultur ă  Jadetean ă  Ialomita, prin care se 

propane pre ţul mediu /Iona de iarb ă (mas ă  verde p ăş ane) pentru anal 2023. 

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

se propane aprobarea pretului mediu de 30 leitton ă  de iarb ă  (mas ă  verde p ă sune). 

Dup ă  aprobarea propunerilor Directiei pentru Agricultur ă  Judeleană  Ialomita, hot ă rdrea va fi 

comunicat ă  consiliilor locale, pretul mediu al ierbii urmand a fi utilizat la caleulul valorii ierbii 

disponibile pentm animale in veclerea incheierii contractelor de concesiune/inchiriere a pajistilor 

aflate in domenial public/privat al unit ă tilor administrativ teritoriale din judet. 

Director executiv adjunct, 

Stanciu Mariana 

Consilier, 

Ma= Georgiana Elena 

 



Cu stiMS, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
CIOBANU ELENA GA FtIELA 

MINIsTfRUL AGRICULTURil DEZVOLTMUI RURALE 

IRECTIA PENTRU AGRICULTUIRA JUDETEANA IALOMITA 

,01./ /10.11.2022 

Catre: CONSIL1UL JUDETEAN IALOMITA 

Ref: comunicare pre; mediu pentru masa verde de pe pajisti pentru anut 2023 

Urmare a adresei nr, 9204/03.11.2022, în vederea respectArii prevederitor art. 
84 Min. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal, in care se stiputea4 cS: „rn 
cazul in care arenda se exprimei în naturg, evaluarea in lei se -va face pe barn 
prefurilor medii ale produselor asricole, stabillte prfh hottIrdri ate consillitor juderene 
ş i respectiv, ale ConsIltului General at Municipiului Bucurelti, ca urmare a 
propunerllor directillor teritoriale de specialitate ate Ministerului Agriculturil ş i 
Dezvoltdrii Rurale", ş i  Cu  prevederite art. 6 atin, 4 din 1-lot ă rirea Guvernutui nr. 
1064/2013 privind Normete metodotogice pentru aplicarea Ordonantei de Urge* a 
Guvernutui nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ş  exptoatarea pajistilor 
permanenete precum si pentru modificarea ş i completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991„,Valoarea ierbii disponibile pentru animate reprezintti produsul dintre 
productia anualet disponittild de farbd ş t preput mediu at lerbit stab flit, în concliplite 
legit, prin hată rclri ate consilillor judetene 0, respectiv, ate Consittului General at 
Municiplutul Bucuregi, conform prevederilor Legit tr. 227/2015 privind Codut Fiscal" 
0 ale Ordinutui nr. 407/2013 at Ministrutui Agriculturii si Dezvotfirii Rurate privind 
aprobarea contractelor -cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti 
aflate In domeniut privat/public at comunetor, oraselor, respectiv a municipiilor, vS 
inainam nob de fundamentare privind stabilirea pretutui mediu La masa verde 
obtinufit de pe paji$t, pentru awl 2023. 

•  In urma analizarii fisei tehnologice si a bugetutui cutturii de *vie naturata 
masS verde, propunem pretut mediu de 0,030 lei/kg masa verde, acesta fiind 
catculat pentru productie de 3500 kg/ha. 

Numele 0 prenumete Functia persoanelor avizatoare si a 
cetor care au intocmit documentut 

Data Semnh'tura 
--" 

M5cAu lotanda Rodica Consilier superior 10.11.2022 

Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 19. jud. lalomitaTelefon: (004) 0243/235.127. 
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MWSTERUL AGRICULTUR! Ş t DEzvoLrikRit RURALE 

RECTIA PENTRU AGRICULTURAJUDETEANA IALOMITA 

PISA PRIVIND FUNDAMENTAREA PRETULUI MEDIU AL CULTURII-PASUNI NATURALE 
MASA VERDE 2022-2023 

FISA TEHNOLOGICA SI A BUGETULUI CULTURII-PASUNI NATURALE MASA VERDE 

Situatia productiv ă  a trupuritor de pajisti la momentut elaborarii Planutui de 
Amenajament pastoral al tocatit ă titor ta nivetut judetutui latomita este mijlocie, 
conform clasificgrii rezultatelor din catcutut efectuat pentru deterrninarea 
vatorii pastorate. 

Productia medie de masa verde obtinut ă  pe suprafata de pajiste permanent 
determinat ă  pe baza datelor din uttimii 5 ani, fost •tabilit ă  n conformitate Cu 
datele cuprinse in Planurile de Amenajament pastoral al Locatit ă tilor de pe raza 
judetutuilalomita si este de 3500 kg/ha. 

Dintre cauza degradgrii pajistitor se remareă  tipsa m ă surilor de imbungtAtire a 
covorutui ierbos prin reinsgm ă ntare sau suprains ă mă ntare si faptut c în ultimii 
ani nu s-au aplicat ingrgsgminte chimice in cantitgti suficiente astfel 'trick sg 
creasc ă  productivitatea pgsunii. 

Avă nd in vedere c ă  in uttimii ani s-a organizat procedura pentru atribuire a 
suprafetelor de pgsune crescgtoritor de animate în majoritatea locatit ă titor, s-a 
tuat in consiclerare cg p ă sunea are nevoie de tucrgri de intretinere 
imbungtgtire conform Planuritor de Amenajament pastorat at localitatilor la 
nivelul judetutui lälomi ţ a, aprobate prin Hot ă rgri de Consitiu Locat, tar chiriasii 
au prin contractul de inchiriere obtigatii de Intretinere, ametiorare si 
imbun ă tă tire a p ă sunii in vederea cresterii potentiatutui acestora, 

Wan& considerare Ptanurile de Amenajament pastorat at locatit ă titor La nivelut 
judetutui latornita potrivit c ă rora suprafetete de pgsune pot produce pang la 3,5 
tone/ha/an de masg verde, specificut pgsuriii noastre este de naturg mijtocie 
calitativ; 

-Analiză ndu-se productiite obtinute, preturite de v ă nzare a produsetor vegetate si 
animate, a costurilor de productie atunci cand valoarea imputuritor a crescut, 
precum si de conditiile ctimatice din acest an agricot, (care in mare mgsur ă  a 
fost nefavorabit), cu inftuente negative asupra productiitor, propunem pretut 
mediu /tong de iarb ă  (mas ă  verde) obtinutg de pe pajuste din judetut latomita, 
de 30 Lei/tong. 

Pentru anul fiscat 2.023 vatoarea medie pentru masa verdetha pajiste de 105 
Lei/ha/pajiste; 

Slobozia, Rd. Chimiei, nr. 19, jud. lalomitaTelefon: (004) 0243 1235.127. 
dadr.ilAmadr.ro ,  www.dajil.ro 	 Fax: (004)0243/211,778. 



1\4 ENISTERUL AGRICULTURIl 	DEZVOLTARII RURALF 

IRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA IALOMITA 

Pentru anut fiscal 2023 se stabile ş te pretut mediu/tonS mash verde obtinuta  de  
pe paji ş ti, la 30 lei/tong 

Tn urma analiihrii fi ş ei tehnotogice ş i a bugetutui cutturii de ph ş une naturath 
mash verde, propunem pretul mediu de 0,030 tel/kg mash verde, acesta flind 
calculat pentru o productie de 3500 kg/ha. 

Nr. Locatitate Supra* Productia de Productia Pre; Valoarea Cheltuieli Vatoarea Pre; 
crt (ha) masa verde totall de tong total ă" de estimative net masa minim de 

conform 
ptanului de 
amenajament 
pastoral 

masa 
verde 

masa 
verde 
lei/tona 
conform 

masa verde reabilitare 
Oş one Ile 
suprafata de 
pajiste 

verde ?nchiriere 

lei/ha/an 

HU 
(to/ha) (tone) 2023 lei tel tel 

1AL0MITA 14524,09 3,3 50834,31 30 1523029,30 1161927,20 363102,10 25,00 
PAP 

2 IALOMITA 
in  curs 

3019,91 3,3 10569,68 30 317090,40 241592,80 75497,60 25,00 

PAP 
TOTAL 17544,00 3,5 61404,00 30 1842120,00 1403520,00 438600,00 25,00 

Paji ş te invadath de mu ş uroale ş i prezinth microdeniveihri (partial) 

- Lucrhrite agricote, agregatete ş  volumul chettuielitor pentru varianta 
tehnotogich de Imbunfithtire a paji ş tilor prin suprainshmantare 

Nr. 
crt 

Denumirea lucrarilor agricote Cnettuieli  estimative 
reabilitare palune pe 
suprafata de pajiste 
tel/ha 

Cur4irea de musuroale anuate si 
aerarea covortatui vegetal 0 
fertilizarea Cu  P $t K 
(par tat) 
SuprainstimAntarea 
pripiu-zisg (partial) 
Diminuarea cencurentei vechlulut 
cover vegetal clupsa somber prin 
curâtire $t tocare (partial) 
TOTAL 80 
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