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PROIECT DE HOTĂ RARE NR.  44  

privind aprobarea prelungiril duratei contractelor de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 
nr. 92 din 14.11.2008 

Consiliul Judetean Ialornita, 
Av ă nd vedere; 	 01 
- Referatul de aprobare nr.  40'0 /2023 - 	din 	.02.2023 al Preş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr.  4944 /2023 -  #  din Z102.2023 al Directiei Achizitii si 

Patrimoniu privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune ce expird în anul 2023. 
- Adresa din data de 02.02.2023 a S. C. Terra Pal S.R.L. inregistratd la sediul Consiliului 

Judetean Ialomita cu nr.283112023 - B din 02.02.2023, prin care solicitd prelungirea contractului de 
concesiune nr. 94 din 14.11.2008. 

- Adresa din data de 15.12.2022 a S. C. Padova Agricultura 	inregistrată  la sediul 
Consiliului Judetean lalornita cu nr. 32.659/2022-Y din 15.12.2022, prin care solicită  prelungirea 
contractului de concesiune nr. 92 din 14.11.2008. 

- Hotdrarea Consiliului Judetean lalomita nr. 58 din 30.09.2008 privind aprobarea 
concesiondrii unor terenuri agricole proprietate privatd a judetului lalomita situate in extravilanul 
comunelor Giurgeni ş i Vl ă deni. 

- Contractul de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 incheiat cu SC Terra Pal S.R.L. 
- Contractul de concesiune nr. 92 din 14.11.2008 i'ncheiat cu S.C. Padova Agricultura S. R.L. 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.02.2023 al Comisiei economico 7financiard ş i 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	02.2023 al Comisiei juridice, de disciplină  drepturi, 

obligatii ş i incompatibilită ti, 
In confOrmitate Cu.. 
- prevederile art. 3 alin (2) din contractele de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 si nr. 92 din 

14.11.2008, unde se prevede posibilitatea prelungirii acestora pentru o perioadă  egald CU cel mult 
jumdtate din durata lor initiald; 

- prevederile art. 551 punctul 8, art.871, art.872 si art.873 din Legea nr. 287/2009, 
republicatd, privind Codul Civil, cu modificdrile i completdrile ulterioare; 

- prevederile art.173  aim. (1) lit. c), aim. (4) lit. b, art, 302-331, art. 354-355 i art. 362 alin (1) 
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

-144,4414.44,74d 
Codul Administrativ, cu modificcirile ş i cornpletdrile ulterioare, 

    

 

_ 	• 	. 
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HOT Ă R Ă STE 

Art. 1. Se aprobă  prelungirea cu 7(sapte) ani ş i 6(sase) luni a duratei contractului de 
concesiune nr. 94/14.11.2008, incheiat intre Consiliul Judeţ ean Ialomiţa si S.C. Terra Pal S.R.L., 
respectiv 'Jana la data de 13.05.2031, pentru o suprafaţă  de 124,76 ha, aferentă  solei 7. 

Art. 2. Se aprobei prelungirea cu 7(sapte) ani ş i 6(sase) luni a duratei contractului de 
concesiune nr. 92/14.11.2008, incheiat intre Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a si S.C. Padova Agricultură  
S.R.L.,respectiv pcinci la data de 13.05.2031, pentru o suprafa ţ ei de 321,44 ha, aferentel solelor 6.1, 
6.2 si 6.3. 

Art. 3. Obiectul contractelor de concesiune este concesionarect terenurilor agricole 
productive, in vederea cultivă rii cerealelor, situate in extravilanul comunelor Vră deni ş i Giurgeni. 

Art. 4. (1) Prelungirea duratei con tractelor de concesiune, potrivit prevederilor art. 1 se va 
face pe baza unui act adiţ ional. 

(2) Se imputerniceste domnul Marian Pavel -presedintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a sei 
semneze actul adiţ ional menţ ionat la alin (1). 

Art. 5 Prezenta hoteirdre devine obligatorie si produce efecte de la data comunică rii. 

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Judeţului lalomiţa, prezenta hoteira're va fi 
comunicatei spre ducere la indeplinire Direcţ iei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu, Direcţ iei Buget Finanţ e 
spre tiinţă , Institufiei Prefectului — Jude ţ ul Ialomiţa, urtnd nd a fi publicatei pe site-ul Consiliului 
Judelean kdomiţ a, secţ iunea "Monitorul oficial al judeţ ului". 

PRUEDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL -7 	 Secretarul General al Judetului lalom4a 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/Cc 
LL 
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PRE Ş EDINTE 
	

Nr.4'3 / 	/2023 - T  din 	.02.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proieetul de hot ă riire privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune 
nr. 94 din 14.11.2008 $nr. 92 din 14.11.2008 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune spre aprobare prelungirea duratei 
contractelor de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 ş i nr. 92 din 14.11.2008, ce expir ă  in anul 2023, ciliate in 
domeniul privat al Judeţ ului Ialomiţ a, 

Conform prevederilor art. 173  aim.  (1) lit. c) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterio  are,  Consiliul Judeţ ean indeplineste 
atribuţ ii privind administrarea domeniului public si privat al judeţ ului. 

Potrivit art. 362 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, bunurile propriet  ate  privată  a unităţ ilor 
adrninistrativ teritoriale pot fi date in administrare, concesionate  on  inchiriate, 

Cons/hut Judeţean Ialomita avand  ha  baza Hotă ră rea Consiliulni Jude/can Ialomila nr. 58 din 
30.09.2008 privind aprobarea concesionă rii anon terenuri agricole proprietate privată  a judeţ ului lalomiţa 
situate in extravilanul comunelor Giurgeni  i  Vl ă deni, a incheiat  în anal 2008 contractele de concesiune cu o 
durată  de 15 ani, contracte care ajung  ha  termen la sfeirsitul anului 2023. 

In conformitate cu prevederile clauzelor contractuale, uncle se stipulează  posibilita  tea  prelungirii 
acestora pentru o perioadă  egală  cu  eel malt jum ă tate din durata lor iniţ ială  (7 ani si 6 !um), Societăţ ile 
Comerciale Terra Pal S.R.L. si Padova Agricultură  S.R.L.  an  depus solicită ri in acest sens. Valoarea indexată  

redevenţ ei la nivelul anului 2023, se incadrează  in valoarea  medic a redeven ţelor pe ha/an  oh/mute de 
Consiliul Jude/can lalomiţ a pe suprafeţ ele  de  teren agricol concesionate pe raza UAT Vlă deni ş i UAT 
Giurgeni, aveind acelasi obiect de activitate cultivarea cerealelor. 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propane aprobarea prelungirii duratei  en  7(sapte) ani 
ş i 6(scise) luni, respectiv pcin ă  la data de 13.05.2031, a urmă toarelor contracte: 

contractul de concesiune nr. 94/14.11.2008, incheiat intre Cons/hub Jude/can Ialomiţa si S.C. Terra 
Pal S.R.L. avand ca object concesionarea terenului agricol productiv, situat in extravilanul comunei Vl ă deni, 
aferent solei 7, cu o suprafată  de 124,76 ha. 

- contractul de concesiune nr. 92/14.11.2008, incheiat intre Consiliul  Jude  ţean Ialorniţa ş i S.C. Padova 
Agricultur ă  S.R.L., avand ca object concesionarea terenului agricol productiv, situat in extravilanul comunei 
Giurgeni, aferent so/elan 6.1, 6.2 si 6,3 in suprafaţă  de 321,44 ha. 

In temeiul art.173 alin (4) lit. I) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul  Jude  ţean 
hotciră ste vc7nzarea, darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea  în  folosin ţă  grcttuită  a 
bunurilor proprietate privată  a judeţ ului ş J confbrm raportului directiei de specialitate, propunem prelungirea 
duratei  con  tractelor de concesiune,  cc  expiră  in anal 2023. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a adoptarea hotă rdrii in forma si conţ inutul prezentate in proiect. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAVEL- 

Redaetat, 
Ion Liliana 
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Directia Achizigi ş i Patrimoniu 

RAPORT 
la proiectul de hoteirdre privind prelungirea duratei unor contracte 

de concesiune ce expira fn anul 2023  

Consiliul Judetean Ialomita a incheiat pe parcursul anului 2008 
contracte de concesiune pentru terenurile agricole din domeniul public ş i 
privat al jude ţ ului Ialomi ţ a cu object de activitate - cultivarea 
cerealelor(exclusiv orez) cu o durat ă  de 15 an!,  contracte care ajung la 
termen la sfAr ş itul anului 2023, dup ă  cum urmeaz ă  : 

Nr. 
crt 

UAT Concesionar 
Nr. 

contract 
Sup. 
ha 

Redevent6 
2008/lei 

ha/an 

Redevent ă  
2023/lei/ha 

/an 

1.  Giurgeni 
SC Padova 
Agriculturg 

92/14.11.2008 321,44 820,001ei 1504,501ei 

2.  Vl ă deni 
SC. 	Terra 
Pall  94/14.11.2008 124,76 711,00 lei 1.304,501e' 

În conformitate Cu clauzele contractuale durata contractelor de 
concesiune poate fi prelungit ă  pentru o perioad ă  egal ă  cu cel mult jurn ă tate 
din durata sa ini ţ ial ă  (7 ani 51 6 luni), prin acordul de vointă  al p ă rtilor. 

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

- SC, TERRA PALL srl - prin adresa nr.33,307/2022-S/22.12.2022 
- SC PADOVA Agricultura srl adresa nr.32659/2022-Y/15,12,2022 

Pe parcursul derul ă rii contractelor de concesiune cei doi concesionari 
au respectat clauzele contractuale i la acest moment nu inregistreaz ă  
restante la plata redeventei. 

1 



Având in vedere faptul ci valoarea indexatâ a redeventei la nivelul 
anului 2023 se incadreaz ă  in valoarea medie a redeven ţ elor pe ha/an 
obtinute de Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a pe suprafe ţ ele de teren agricol 
concesionate pe raza UAT Vl ă deni i Giurgeni, avand acela ş i object de 
activitate cultivarea cerealelortexclusiv orez) , propunem prelungirea prin 
acte adi ţ ionale cu 7( ş apte)  an!  ş i 6(ş ase) WW1 a contractelor de 
concesiune: 

92/14.112008 pentru solele 6.1, 6.2, 6.3 in suprafatâ de 
321,44ha conform clauzelor contractuale ş i prevederilor legale 
pAng pe data 13.05.2031. 
94/14.112008 - pentru sola 7 in suprafafa de 124,76 ha conform 
clauzelor contractuale ş i prevederilor legale pa'nâ pe data 
13.052031. 

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 judetean 
Ialomi ţ a, care poate hotârâ, concesionarea/inchirierea/, bunurilor din 
domeniul public ş i privat al jude ţ ului. 

Fa fg de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hot ă rAre 
privind prelungirea duratei unor con tracte de concesiune ce expira in anul 
2023, ş i aprobarea acesteia in forma ş i con ţ inutui din proiect. 
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