
 

     
  

    HOTĂRÂRE                                          

   privind aprobarea normelor de organizare, administrare şi exploatare a pajiştei comunale 

precum și  a  procedurii de închiriere a pajiștei 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.532 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 537 /2014 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 1009 / 2014 

 -prevederile Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a 

unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii  agricole 

comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de  modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările  ulterioare, 
-prevederile art.36(5)lit.,,.b,,,art.121(1,2), art.123(1,2)din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.20(1)lit,,e,, din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,  cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările 

 şi completările ulterioare 

-prevederile art.6 , art.33 din Lg.nr.18/1991 -fondului funciar, republicată, cu modificările şi 

 completările ulterioare 

-prevederile  art.553 din  Lg.nr.287/2009 Codul Civil republicată, cu modificările şi completările 

 ulterioare 

-prevederile O.U.G. nr.34 /2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

 permanente şi  pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

-prevederile H.G. nr.1064/2013privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

 prevederilor O.U.G.nr.34/2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

 permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
-prevederile art.7 , alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 

republicată 

-prevederile Ordinului nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a  condiţiilor 

specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi  directe şi plăţi 

naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea  sprijinului aferent măsurilor 

de agromediu şi zone defavorizate 

 -prevederile Ordinului nr.210/2009 și nr.541/2009 pentru modificarea şi completarea  Strategiei 

privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel  naţional, pe termen mediu şi 

lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,alimentaţiei şi  pădurilor şi al ministrului 

administraţiei publice nr. 226/235 /2003 

-prevederile Ordinului nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi 

 închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor 
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 -prevederile Hotărârii  Consiliului Județean Giurgiu nr.198/2013 privind aprobarea preţurilor medii 

 ale produselor agricole pentru anul 2014 
 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice  locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
 H O T A R A Ş T E 

  Art.1.(1)Până la 1 noiembrie 2014  se va aproba Proiectul de amenajament 

 pastoral privind modul de gestionare a pajiştilor comunei Daia .   

 ( 2)Se aprobă regulamentul de păşunat , până la elaborarea amenajamentului pastoral 

 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  . 

 (3) Se aprobă închirierea  pajiștei , în condițiile legii . 

  Art.2. (1)Introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de 

 păşunat prevăzută în regulamentul de păşunat. 
  (2)Perioada de pășunat va fi cuprinsă între 1 mai și 31 octombrie a fiecărui an . 

 (3)Crescătorii de animale care care nu vor respecta prevederile art.14 (1) din  OUG  

 nr.34/2013 vor fi sancționați conform prevederilor art.14(2) din ordonanța sus- menționată . 

 (4 ) Amenzile se fac venit la  bugetul local, după caz.       

  (5) Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine 

 exclusiv utilizatorilor. 

   Art.3. (1)Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Daia  se face de către 

 membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE. 

     (2) În vederea încheierii contractelor de închiriere  a pajiştilor aflate în domeniul privat al 

 comunei Daia  crescătorii de animale din comuna Daia  vor depune la registrul agricol  

 documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru  care 

solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE. 

(3) Se aprobă capacitatea  de păşunat  în număr de  1 UMV /HA de  animale în întreaga perioadă 

de păşunat , care se va transmite Consiliului Judetean Giurgiu  . 

(4) Preţul de închiriere pe hectar  va porni  de la 102,00 lei /ha , conform raportului de evaluare . 

(5) (1)Suprafața de pajiște rămasă disponibilă va fi administrată  de consiliul local (2)Consiliul 

local va depune cerere de plată la A.P.I.A. , va întomi planul de întreținere și exploatare , pentru 

suprafața de pajiște rămasă disponibilă . 

  (6) Se împuternicește viceprimarul comunei Daia pentru a depune cerere de plată 

 la A.P.I.A. 

  Art.4. Prevederile prezentei se completează cu prevederile OUG nr.34/2013 și HG 

 nr.1064/2013 . 

  Art.5.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către viceprimarul comunei 

 Daia. 

  Art. 6.Pe data prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare prevederilor  prezentei 

hotărâri . 

  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 MONICA BOLINTIȘ      NICULINA CHIRAN 

 

 

DAIA, 27.02.2014 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia 

 


