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HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 3,00 ha pășune aflată în 
proprietatea privată a Orașului Amara 

 
Consiliul Local al Orașului  Amara, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr.33 din 12.02.2020  al Primarului Orașului Amara; 
-raportul de specialitate nr.34 din 12.02.2020 al Compartimentului registru agricol și cadastru din 
cadrul Primăriei Oraşului Amara; 
-raportul de avizare nr.24 din 17.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, 
protecţia mediului şi turism, agricultură 
  Examinând :  
-prevederile Amenajamentului pastoral aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 
Amara nr.12 din 15.02.2018; 
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; 
-prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 privind 
aprobarea contractelor cadru de închiriere şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
-prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.544/2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-prevederile art. 129  alin. (2) lit. (c) și alin (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă a păşunii aflate în proprietatea privată a 
Orașului Amara, în suprafață totală de 3,00 ha, din care domnului Bunea Ion suprafaţa de 2,00 ha 
şi domnului Cilibeanu Dumitru suprafaţa de 1,00 ha.  
Art.2. (1) Chiria este de 150  lei/an/ha. 
(2) Suprafața se va repartiza pe baza încărcăturii de animale asigurată de minim 0,3 UVM maxim 
1,13 UVM/ha. 
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(3) Taxa pe teren, datorată conform Codului fiscal și chiria se constituie venituri la bugetul local 
și vor fi plătite de către utilizatorii suprafețelor de pajiști la termenele prevăzute de Legea 
nr.227/2015 prinind Codul Fiscal. 
(4) Durata închirierii este de 9 ani. 
(5) Perioada de pășunat este cuprinsă între 24 aprilie și 24 septembrie a fiecărui an. 
Art.3. Consiliul Local al Orașului Amara împuternicește Primarul Orașului Amara, să semneze 
în numele Orașului Amara actele adiţionale ale contractelor de închiriere nr. 7013 din 
06.05.2019, încheiat cu chiriaşul Bunea Ion şi nr.7073 din 06.05.2019, încheiat cu chiriaşul 
Cilibeanu Dumitru; 
Art.4. Prin grija secretarului Orașului Amara, prezenta hotărâre se va comunica, spre aducere la 
îndeplinire, domnului Bunea Ion şi Cilibeanu Dumitru, Primarului Orașului Amara, 
Compartimentului registru agricol şi cadastru, precum şi Biroului impozite şi taxe, executare 
silită, urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul primăriei. 
 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                       Ştefan DOBRIŞ 
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