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PROJECT DE HOTĂ RA'RE NR. 	 
privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 

nr. 99 din 17.03.2009 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avdnd in vedere: 

Referatul de apro bare nr.  4.9:or  /2023 - 	 din 	.02.2023 al Presedintelui 
Consiliului Judeţ ean 

Examindnd: 
cererea concesionarului Ş eitan Marius Eugen intreprindere Individuală  , inregistrată  la 

Consiliul Judetean Ialomita sub nr.643/2023-D din 09.01.2023 prin care solicitei prelungirea 
contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 si nr. 99 din 17.03.2009; 

- prevederile Hoteireirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 58 din 30.09.2008 privind 
aprobarea concesioneirii unor terenuri agricole proprietate privalii a judetului Ialornita situate [ri 
extravilanul cornunelor Giurgeni ş i Vl ă deni; 

- prevederile contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 si nr. 99 din 17.03.2009; 
- Raportul de special/tale nr. 	/2023 - 	 din 	.02.2023 al Directiei Achizi ţ ii si 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.02.2023 al Comisiei economico-financiarei ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	02.2023 al Comisiei juridice, de disciplinei, drepturi, 

obligaţ ii si 
In conformitate Cu.. 
- prevederile art.173  aim. (1) lit. c), al/u. (4) lit. b) .ş i art. 297 aim. (1), lit. b), art. 302 — 331, 

coroborat cu art. 362 alin. (3) din Ordonanta de Urge* a Guvermilui nr.57/2019 privind Codul 
Adrninistrativ, cu modVic ă rile ş i completeirile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE 

Art. 1 Se respinge prelungirea duratei contractelor de concesiune incheiate Cu P.F. Ş eitan 
Marius - Eugen, dupei cum urmeazei: 

- contract nr. 96 din 11.12.2008, cu durata de valabilitate panel la 10.12.2023; 
- contract nr. 99 din 17.03.2029, cu durata de valabilitate panel la 16.03.2024. 

Art. 2 Prezenta hoteirdre devine obligatorie si produce efecte de la data comunică rii. 
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Art. 3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteireire va 
comunicatei spre ducere la indeplinire Directiei Acliizi ţ ii  i  Patrimoniu, ş i, spre ş tiinţă , P.F. ,,Yeitan 
Marius- Eugen 	Institutiei Prefectului 	Judetul Ialomita, urmând  a]?  publicatei pe site-ul 
Consiliului Judelean Ialomiţ a, sectiunea "Monitorul oficial al judetului". 

PREgDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

Secretarul General al Judetului laIornita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 
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PREŞ EDINTE 
	 9 05 /2023 41  din .02.2023 

REFERAT DE APROBARE 

/a proiectul de hotiiriire privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune 
nr. 96 din 11.12.2008 ş i nr. 99 din 17.03.2009 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune spre aprobare privind respingerea 
prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 ş i nr. 99 din 17.03.2009. 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu rnodificeirile ş i cornpletă rile ulterioare, cons/hut 
judetean indeplineste atribuţ ii privind administrarea domeniului public si privat al judeţ ului. 

Judeţ ul Ialomiţ a a incheiat cu ,,Seitan Marius — Eugen intreprindere Individual ă  contractele 
de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 şż  nr. 99 din 17.03.2009,cu o durată  de valabilitate de 15 ani. 
Terenurile concesionate sunt situate in extravilanul comunelor Vleideni potrivit prevederilor 
contractelor mai sus precizate ş i Hotă rdrii Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 58 din 30.09.2008 
privind aprobarea concesionă rii unor terenuri agricole proprietate privată  a judeţ ului Ialomiţa 
situate in extrczvilanul comunelor Giurgeni ş i Vl ă deni, durata contractelor de concesiune putea fi 
prelungită , la cererea scrisei a concesionarului, inregistratei inainte de expirarea duratei cicestora, 
pentru o perioadă  egală  cu cel mutt jum ă tate din durata sa iniţ ială  

Concesionarului Feitan Marius Eugen intreprindere Individuală  , a inregistrat la Consiliul 
Judeţ ean Ialomiţa sub nr.643/2023-D din 09.01.2023 cererea prin care solicită  prelungirea 
contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 si nr. 99 din 17.03.2009. 

Avdnd  In vedere faptul cei redeven ţa indexată  a acestor con tracte este la acest moment 
605 lei/ha/an, o valoare mică  raportat la vczloarea medie a redevenţelor pe ha/an obţ inute de 
Consiliul Judeţean Ialomiţ a pentru suprafeţe de teren agricol concesionate pe raza comunei 
Vlă deni, se propune respingerea solicită rii de prelungire a contractelor de concesiune nr. 96 din 
11.12.2008 si nr. 99 din 17.03.2009 In vederea scoaterii la licitaţ ie a acestor terenuri, 

In raportul clirecţ iei de specialitate sunt detaliate aspectele privind suprafeţ ele concesionate. 
Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 

Judelean lalomiţ a adoptarea hotă rdrii 'in forma si conţ inutul prezentate în proiect. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAYE'. 

Redactat, 
Teodorescu Gabrieta - Virginia 
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RAPORT 
/a proiectul de hoteird re privind respingereaprelungirii duratei contra ctelor 

de concesiune nr. 96/11.12.2008s1 99/17.03.2009  

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a a incheiat pe parcursul anului 2008 ş i 2009 
contracte de concesiune pentru terenurile agricole din domeniul public ş i 
privat al judetului Ialomi ţa cu object de activitate - cultivarea 
cerealelor(exclusiv orez) cu o durat ă  de 15 ani, contracte care ajung la 
termen la sf5r ş itu1 anului 2023 ş i inceputul anului 2024, dup ă  cum urmeaz ă  

Nr. 
crt 

UAT Concesionar Nr. 
contract 

Sup. 
ha 

Redeventd 
2008/le! 

ha/an  

330,00 lei 

RedeventA 
2023/lei/ha 

/an  

605,50 lei 1.  Vl ă deni PF 	Ş eitan 
Marius 96/11.12.2008 159,66 

2.  Vl ă deni PF 	5eitan 
Marius 99/17.03.2009 148,35 330,00 lei 605,50 lei 

În conformitate cu clauzele contractuale durata contractelor de 
concesiune poate fi prelungit ă  pentru o perioad ă  egal ă  cu cel mult jum ă tate 
din durata sa ini ţ ial ă  (7 ani si 6 luni), prin acordul de voin ţă  al p ă rtilor. 

La aceast ă  dat ă  au solicitat prelungirea contractelor urm ă torii 
concesionari 

PF SEITAN MARIUS - prin adresa nr.643/2023-D/09.01.2023 

Pe parcursul derul ă rii contractelor de concesiune concesionarul a 
respectat clauzele contractuale ş i la acest moment nu inregistreaz ă  restante 
la plata redeven ţ ei. 

Preciz ă rn faptul CA în perioada 2018-2022, de pe raza UAT Vl ă deni au 
fost concesionate prin licita ţ ii publice terenuri agricole din domeniul public 
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privat Cu object de activitate cultivarea cerealelor(exclusiv orez) dup ă  
cum urmeaz ă  : 

Nr. 
crt 

U.A.T. Sup 
(ha) 

Pret 
Pornire 

Lei/ha/an 

Pret 
Licitat 

Lei/ha/an 
An 

1.  VLĂ DENI 40,00 1000,00 1.625,00 2018 
2.  311,81 800,00 1.000,00 2018 

Avand in vedere faptul c ă  valoarea indexat ă  a redeven ţ ei la nivelul 
anului 2023 este mai mica decAt in valoarea medie a redeven ţ elor pe ha/an 
ob ţ inute de Consiliul jude ţ ean Ialomi ţ a pe suprafe ţ ele de teren agricol 
concesionate pe raza UAT Vl ă deni, având acela ş i obiect de activitate 
cultivarea cerealelor(exclusiv orez) propunem grga solicit ă rii de 
prelungire a contractelor de concesiune 96/11.12.2008 ş i 99/17.03.2009 
conform clauzelor contractuale ş i prevederilor legale ş i scoaterea lor la 
licita ţ ie pentru ob ţ inerea de venituri la bugetul jude ţ ului. 

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1), lit.c) ş i alin.(4), lit.b) din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, administrarea domeniului public ş i 
privat al jude ţ ului este o atribu ţ iune a plenului Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
care poate hot ă rA, concesionarea/inchirierea/, bunurilor din domeniul 
public ş i privat al jude ţ ului. 

Faţă  de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hot ă rAre 
privind respingerea prelungirii duratel  contra  ctlor de concesiune 
96/11,12.2008  i 99/17,03.2009, ş i aprobarea acesteia in forma ş i con ţ inutul 
din project. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Gheorghe POCA 
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