ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR.31
privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor de pe raza
unităţii administrativ - teritoriale Comuna PODARI
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.03.2018,
Având în vedere Raportul cu nr. 2577 din 19.03.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul taxe şi impozite şi Compartimentul activităţi agricole,
Procesul-verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în data
de 19.03.2018,
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 5 şi art. 9 alin. 2 din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, modificat şi completat prin Legea nr. 44/2018, art. 4 din Normele
Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin HG nr. 1064/2013, Ordinul MADR nr. 544/2013 privind
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişti, art. 1777 şi urm. din
Capitolul V-Contractul de locaţiune potrivit Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul Civil,
Conform art.36, alin.(1), alin. (2), lit.”c” corob. cu alin.(5), lit.”a”şi lit.”b”, art.45 şi art.115
alin.(1), lit.b) şi art.123, alin.(1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea
pajiştilor de pe raza unităţii administrativ teritoriale Comuna PODARI, în forma prevăzută în Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
Art.2. Se aprobă modelul contractului de închiriere în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre din care face parte integrantă.
Art.3. Durata, condiţiile de închiriere precum şi categorile de beneficiari sunt stabilite potrivit
Regulamentului prevăzut la art.1
Art.4. Preţul chiriei se stabileşte în lei /ha/an în baza unui Raport de evaluare care va fi supus
aprobării consiliului local.
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru semnarea contractului de închiriere
menţionat la art. 2
Art.6. În anul 2018 se stabilesc următoarele taxe de păşunat, în vederea scoaterii la păşune a
animalelor pe suprafeţele de islaz comunal, în lipsa contractelor de închiriere legal încheiate :
-bovine adulte : 20 lei / cap
-bovine tineret : 10 lei / cap
-cabaline : 20 lei /cap
-ovine / caprine : 7 lei / cap
Art.7 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate : Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul taxe şi impozite, Compartimentul activităţi agricole şi persoanele fizice şi juridice
interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
DATA AZI, 19.03.2018
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragotă Stancu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

