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Privind organlmren purunnrnlui pcpasunea
pmprierure privat/1 „ comunei Bucu si mmurilpcci/îc: penlru anulma

Consiliul Iucnl Bucujudelul ialomita,
Avand in vedere:
rlefelatul de aprobure ul Primarului comunei Buuujnleg'sll'at sub nr, / 20211;
.referatul de oportunitate privind inchirierea suprafetelor de pajisu (păşuni) aflate in proprietatea
privata a comunei Bucu inregistrat sub nr / 2020 ;

—avi comun eu nr. / 2019. emis de catre Cnmisiile de speoialiuate ale
Consiliului local Bucu;
.prevederile O.U.G.nr.34 din 2304201; privind organizarea.adrninistrarea si exploalarea pajistilor
pcrmanenlc ai pentru modificarea si mmplelavea Legii fondului funciar m.lX/ngmodiflcaln si
completata
—plevedel'ile Ordinului m'AO7 din 31 05.201; privind aprobarea contractelor cadru de concesiune sl
lnchiricre a suprafetelor de pajisli aflate in domeniul public/privat al eomunelor,ornselor,respeetrv
al munic' ilor,ou inodinearile ulterioare.
prevederile Ordinului ….544 din 21.06.2013 privind …erodulngio de calcul a incarcatuni optime de
animale pe heclar de paj' te;
-preveclerile Codului civil si Codului fiscal;

In temeiul prevederilor art, m, alin, (2). 1* e) corabornte cu prevederile, „1.139, alin.
(3), , o), un… lga, alin. (1). lit. a) din aux; „57/2019. privind Codul administrativ.ou
.uodinearile ri eontplelarile ulterioare,

HOTARARE
Se aproba inchirierea supraferelor de pasune disponibile din proprietarea privata a comunei

Buonexelueiv pentru efective de animale din speciile: bovine, ovine, cuprine xi cahnline, pentru
suprnfetele rumase disponibile pentru pasuni“…

ArLZ (“Pretul minim de inchiriere aplicabil nuilnr contracte care se vor incheia in anul 2020 este de
254 lei/lut pasune:
(2)Pretul de 254 lei/Jm/lu pasune se aplica in cazul incheierii Contractelnl cu persoanele Slice sau
iulidlw având animalele inscrise in Registrul national nl explualaţiilarmNE), membrii ai
colectivilăţii locale sau care au sediul social pe teritoriul lucalit i Bucu prin au'ibull'e dllecm
(3)In cazul in care este ampcrit necesarul pentru mcmblll colectivitatii locale,pemm supmfelele
ramase disponibile se organizeaza licilalic in vederea inchirieriijn baza unei Holalal'i distlncle privlnd
stabilirea pretulut,supraretei si de organizare a licilnlici.l7retul stabilit prin aceasta nu poate 6 mai rnio
decat cel prevazut la alin (2) din prezentul articol.
(A}Pe langa pretul daloml cu dau de chirie,!ocaoarul daleleazn impozit pe termin conditiile legii.



Arts (”Durata Contractului de inchiriere a suprafetelor de pasune este de 7 ani leu posib tatea
prelungirii prin act aditional la cererea loestarului,dar fam depasirea perioadei maxime de 10 ani
prevazuta in 0.U.G,nr,34/20l3,moditîcatn si completata
(Z)Perioada de pasul-lat este cuprinsa intre datele 01 Mai-ineeputul pssunalului si 28 Septembrie-
ineetaren pasunatuluixonform prevederilor amenajamenrului pastoral.
(3)Modelu1 Contractului de inchiriere este cel prevazut in Ordinul nr.AU7/ZOl3,cu modificarile si
completarile ulterioare.

Anita—(USupmfnla de pasune se acorda proportional cu numarul de animale inseriso in RNE care se
scot la pasunntJa solicitarea scrisa a detinatorului de animale.:tstfel:
pentru ! UVM sau echivalent,se va atribui 1,00 ha pasuue,avand in vedere diminuarea numarului
de animaleşituatia loturilor existente asigurand pnsunatul eficient al animalelor cetatenilor;
-pentru n ): UVM se vor atribui suprafetele existente lotizaWsau pentru care se pot face noi loti-
zari reiesite din calcul( n : numarul de animale dintr-o specie x 1 ha )rinaxtd corn de suprafetele
ramase libere si numarul/structura pe specii si de Varsta a animalelor;
rloturile de pasurie existente se scot spre inchiriere asigurand pe cat posibil (: deplasare minima a
animalelor pe teriwriul localitatii;
(2)In cazul in care lotizarile existenleeale se :l'eaza sau care raman libere pe parcursul anului sunt
mai mici sau mai mari de 1,00 ha Si sunt solicitate conform alin.(ljse atribuie si acestea;

(3) Ellrr'vullni:

. continentulcategoria de anlmale “mw“ capete/wm “pumn…” „i…,
raiul, vant şl alre bovine de mai mult

1 u 1 °
;

de : ani, eti/idee de mai nu… de 5 |qu ' ' “70 mlm
Bîvine intre 5 luni şi 2 ani n,s „a * cea ha/clp
Bovine de mai putin de 5 luni 0,4 1,5 un rta/eau
latine 0,15 5,5 us lia/ean

[caprine .… as 0,15 tr./…

Art.5.(1)Fe hm datelor furnizate de agentul agicol sau secretarul geneml al localitati domnul
Viceprimar stabileste suprafetele de pasune disponibile propuse pentru inchiriereDe asemenea
verifica indeplinirea de catre locatari a obligatiilor contractuale asumatetaeand propuneri de
incetarwmtrdificare a contractelor de inchiriereipasune din Oliviu, in cazul in care constata existenta
unor deficienterace orice alte propuneri pentru imbunatatirea activitatii de pasunat.
(2)Vîceprlmarul,sau,in lipsa acestuiasecretarul general al localitatii,… bau cererilor detinatorilor de
animale din localitate. sau.in cazuri deosebite, din oficiu. face propunea scrise privind acordarea ie
suprafete,modif'tcari de suprafete/schimbare amplasamentumodificare titular,dc asemenea,poate face
orice alte propuneri motivate legal pentru incheierea/modificarea/incetarea contrat-telor de inchiriere
paxune sau prelungire tei-men contmctualjrt conformitate cu evolutia numarului de animale pe
speoii,situatia exploatarlei agricole si a detinatorului acesteia sau datorate altor cauze legitime.
(3) Pentru persoanele tizice sau juridice având animalele inserise in Registrul national al exploar
tatiilor, membri ai colectivilăţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Bucu,Primnrul
comunei Bucu încheie contracte de închiriere prin atribuire directă. în conditiile prevederilor Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile ulterioare, pentru suprafeţele de pasune
disponibileproportlonal cu efectivele de animale detinute in exploatatiela oererea motivata a
persoanelor indreptatite.confom1 premntei Hotarari,anexand la cerere adeverinta privind numaml de
animale inscrise in RNE,



[A)Conuwele de inchiriere prevazuie la alin.(î) se vor incheia/modiHca/incela avand ca baza
propunerile scrise prevnzuie ln alin (2).Modiflcarile contractului de inchiriem se vor face prin act
adidonal.
(5)Pemm inchirierea si evidenrierea supi—aleielor di: pasune exislenie pe planuri cadaslrale si fizic in
teliloriu se vor folosi schinlanuri cadaslrale intocmite de speeinlisr topo sau existente la Primarie
din anii preeedenii.
(6)Il1 cazul in care exisin suprafeţele de pasune rămase neaioenie oonfonn alm,(3),si exisia selieiiari
de inchirierea—crema se atribuie in condiţiile legii crescătorilor de animale persoane liziee sau
juridice având animalele inserise in Regisunl naţional al exploarariilorprin lieirnoieeu aplicarea anl
alin.(3) din prezenuuln aeesr caz,oomisia de inchiriere se va siabili prin Dispozilin primarului.
amoniraeiele de ineniriere pasune pot ineeia la cererea localanilui.care va premia adeverinia de la
medicul vererinnr privind numarul de animalelln cazul in care nu se poate obtine pdevennlepe va
depune () deelararie a locaiarului din care se reiasa d… mai are animnlc sau mozivul penrm care nu
mai am nevoie de supxafata inchiriatavbam ineeiarii eonuaerului esre d… neiului de eonsiainre a
inoeiarii aeesruia.

Ar Regulnrueniul privmd regimul inchirierii pasunilor annie … preprieraiea privain a eomuuei
Bucu, Regulamentul de pasunar. Caierul de sareini privind privind inchirierea pasunilor disponibile
apaniuaud domeniului privat al Consiliului locul al comunei Bucu aprobate anterior prezeruei mman
valabile.

An evederile prezenlei Homeri vor fi duse la indeplinire de care Primarul comunei Bucu.
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