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PROJECT DE HOTĂ RARE NR. 	 
privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 95 din 11.12.2008 

nr. 98 din 17.03.2009 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avdnd in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 5-84. 	/2023 - Ai  din 0.2. 03.2023 al Presedintelui 
Consiliului Judetean 

Examin ă nd: 
- cererea concesionarului S.C. Agricola G ă ina S.R.L. inregistrată  la Consiliul Juderean 

Ialomita sub nr. 5179/2023-B din 23.02.2023 prin care solicită  prelungirea contractelor de 
concesiune nr. 95 din 11.12.2008 si nr. 98 din 17.03.2009; 

prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 58 din 30.09.2008 privind aprobarea 
concesionă rii unor terenuri agricole proprietate privată  a judetului Ialomita situate in extravilanul 
comunelor Giurgeni i Vl ă deni; 

prevederile contractelor de concesiune nr. 95 din 11.12.2008 nr. 98 din 17.03.2009; 
- Raportul de specialitate nr. ryo  /2023 -  e   din 8.  03.2023 al Directiei Achizi,tii si 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei economico-financiară  si 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	12023 - 	din 	03.2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligatii si incompatibilită ti, 
In conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alma (1) lit. c), alin. (4) lit. b) si art. 297 alin.(1), lit. b), art. 302 — 331, 

coroborat cu art. 362 aim. (3) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 

HOTARA4TE 

Art. 1 Se respinge prelungirea duratei con tractelor de concesiune incheiate cu S. C. Agricola 
Gă ina S.R.L., dup ă  cum urmeaz ă : 

- contract nr. 95 din 11.12.2008, cu durata de valabilitate pdnă  la 10.12.2023; 
- contract nr. 98 din 17.03.2009, cu durata de valabilitate pânci la 1603.2024. 

Art. 2 Prezenta hotă rdre devine obligatorie si produce efecte de la data comuniceirii. 
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Art. 3 Prin grija Secretarului General al Judelului Ialomiţa, prezenta hotă rdre va fi 
cornunicată  spre ducere  la  indeplinire Directiei Achizifli ş i Patrimoniu„51, spre stiintd, 
S. C. Agricola Gdina ş i Institutiei Prefectului — Judetul lalornita, urmand a fi publicată  pe site-ul 
Consiliului Judelean Iał omi,ta, sectiunea "Monitorul oficial al judetului". 

PREWDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

SecretaruI General al Judetului lalornita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hoteirdre privind respingerea prelungirii duratei  con  tractelor de concesiune 
nr. 95 din 11.12.2008 ş i nr. 98 din 17.03.2009 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbateril Sc propune spre aprobare privind respingerea 
prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 95 din 11,12.2008 ş i nr. 98 din 17.03.2009. 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, consiliul judetean 
indeplineste atributii privind administrarea domeniului public si pr/vat al judetului. 

Judetul lalomita a incheiat cu S. C. Agricola Gă ina S.R.L.. contractele de concesiune nr. 95 din 
11.12.2008 si nr. 98 din 17.03.2009, cu o durată  de valabilitate de 15 ani. Terenurile concesionate 
sunt situate in extravilanul comunelor Vleideni ş ipotrivitprevederilor contractelor mai sus precizate 
ş i Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 58 din 30.09.2008 privind aprobarea concesionă rii 
unor terenuri agricole proprietate privată  a judetului Ialomita situate in extravilanul comunelor 
Giurgeni ş i Viddeni, durata contractelor de con cesiune putea fi prelungit ă , la cererea scrisă  a 
concesionarului, inregistrată  inainte de expirarea duratei acestora, pentru o perioadit egală  cu cel 
mult jum ă tate din durata sa initială . 

Concesionarul S.C. Agricola Gă ina S.R.L. a inregistrat Consiliul Judetean Ialomita sub nr. 
5178/2023-N din 23.02.2023 cererea prin care solicită  prelungirea contractelor de concesiune nr. 95 
din 11.12.2008 i nr. 98 din 17.03.2009. 

Av ă nd in vedere faptul c ă  redeventa indexată  a acestor contracte este la acest moment 
662.34 lei/ha/an, respectiv 544,38 lei/ha/an, valor mici raportat la valoarea medic a redeventelor pe 
ha/an obtinute de Consiliul Judetean Ialomita pentru suprafete de teren agricol concesionate pe raza 
comunei Vl ă deni, se propune respingerea solicită rii de prelungire a contractelor de concesiune nr. 
95 din 11.12.2008 si nr. 98 din 17.03.2009 in vederea scoaterii la licitatie a acestor terenuri. 

În rap ortul directiei de specialitate sunt detaliate aspectele privind suprafetele concesionate. 
Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 

Judetean lalomita adoptarea hotă reirii in forma si continutul prezentate in pro iect. 

PREŞ EDINTE 
M7YA 7 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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Directia Achizipi ş i Patrimoniu 

RAPORT 
la praiectul de hotdrcrre privind respingerea prelun,girii duratei 
contractelar de concesiune nr. 95/11.122008 Si  98/17.03.2009  

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a incheiat pe parcursul anului 2008 ş i 2009 
contracte de concesiune pentru terenurile agricoie din domeniul public ş i 
privat al jude ţ ului lalomiţ 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 anuluj 2023 ş i inceputul anului 2024, dup ă  cum urrneaz ă  

Nr. 
crt 

UAT Concesionar 
Nr. 

contract 
Sup. 
ha 

Redevent5 
2008/lei 

ha/an  

361,00 lei 

Redevent5 
2023/lei/ha 

/an  

662,34 lei 1.  Vl ă cleni SC 	Agricola 
Ulna srl 95/11.12.2008 461,34 

2.  Vl ă deni SC 	Agricola 
Gă ina srl 

98/17.03.2009 186,93 320,001ei 544,381e 1 

În conformitate cu clauzele contractuale durata contractelor de 
concesjune 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 voint ă  al p ă r ţ ilor. 

La aceast ă  dată  - SC Agricola Ulna srl a solicitat prelungirea celor 2 
contracte de concesiune : 

- SC Agricola Ulna srl 	prin adresa nr.5.178/2023-N/23.02.2023 
solicit ă  prelungire contractului nr. 95/11.12.2008 

- SC Agricola G ă ina srl 	prin adresa nr.5179/2023-B/23.02.2023 
solicit ă  prelungire contractului nr. 98/17.03.2009. 

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



Preciz ă m faptul c ă  in perioada 2018-2022, de pe raza UAT Vl ă deni au 
fost concesionate prin licitatii publice terenuri agricole din domeniul public 
ş i 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.  VLAIDENI 40,00 1000,00 1.625,00 2018 
2.  VLADENI 311,81 800,00 1.000,00 2018 

Având in vedere faptul c ă  valoarea indexat ă  a redeven ţ ei la nivelul 
anului 2023 este mai mica deck in valoarea medie a redeven ţ elor pe ha/an 
obtinute de Consiliul Jude ţ ean Ialomita pe suprafetele de teren agricol 
concesionate pe raza UAT Vl ă deni, av ă nd acela ş i obiect de activitate 
cultivarea cerealelor(exclusiv orez) , propunem respingerea  solicită rii de 
prelungire a contractelor de concesiune 95/11.12.2008 si 98/17.03.2009 
conform clauzelor contractuale ş i prevederilor legale ş i scoaterea lor la 
licita ţ ie pentru obtinerea de venituri la bugetul jude ţ uluL 

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 Ialomita, 
care poate hot ă ră , concesionareafinchirierea/, bunurilor din domeniul 
public ş i privat al judetului. 

Fată  de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de bot ă ră re 
privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune 
95/11.12.2008 si 98/1Z0.32009, ş i aprobarea acesteia in forma ş i continutul 
din proiect. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Gheorgh 	OCA 
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