ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242 344022/ Fax: 0242 344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail: primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobare suprafeţe de islaz, domeniu privat al comunei Roseţi, în vederea
închirierii în anul 2018 precum si aprobarea unor măsuri organizatorice privind islazul
comunal
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară la data de 25 Aprilie 2018,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr. 2660/17.04.2018, întocmit de catre viceprimarul comunei Roseti-Ene
Niculai, prin care aduce la cunostinta solicitarile de inchiriere a unor crescatori de animale de pe
raza comunei Roseti, cu privire la suprafete din islazul comunei Roseti, precum si cererile de
incetare a unor contracte de inchiriere suprafete de islaz ,
-Prevederile Ordinului Prefectului judetului Calarasi nr. 789/22.11.2006, cu privire la reconstituirea
islazului comunei Roseti, teren domeniu privat al comunei in suprafata de 695,75 ha si administrat
de catre Consiliul local al comunei Roseti ;
-Prevederile Legii nr. 44/2018 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991,
-Cererile crescatorilor de animale privind inchirire suprafete de islaz,
-Cererea nr. 2509/12.04.2018 a numitului Chiriță Viorel care solicita încetarea contractului de
inchiriere nr. 4459/2017 a suprafetei de 3,5 ha islaz,
-Cererea nr.2915/2018 a numitului Parotă Petronel care solicită incetarea contractului nr.
3459/30.04.2018 de inchiriere a suprafetei de 19 hectare islaz,
-Cererea nr. 2807/23.04.2018 a numitului Căciularu Florin care solicita incetarea contractului de
inchiriere nr. 3444/30.04.2014 a suprafetei de 6 hectare islaz,
-Prevederile art. 555-563 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile Legii nr.18/1991,privind Fondul Funciar,cu modificările si completarile ulterioare;
-Prevederile H.C.L nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de sedință în persoana d-lui
Marian NANU,
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, inregistrate sub nr.
2846/23.04.2018, nr. 2847/23.04.2018,
-Prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publică locală,
republicata ;
In temeiul prevederilor art. 10, art.21, art.36 alin.(2) lit.b),lit. c) si art. 45 alin.(3),(6) din
Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă suprafeţele de islaz, domeniu privat al comunei Roseţi în vederea închirierii
crescătorilor de animale din comuna Roseți în anul 2018, evidenţiate în anexa nr. 1 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Închirierea suprafețelor de islaz se va realiza prin atribuire directă crescătorilor de animale,
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație și înscrise în Registrul național al
exploatațiilor, urmând a se încheia în acest sens contracte de închiriere pe o perioadă de 7 ani.
Art.3. Se aprobă raportul de evaluare a unor suprafete de islaz apartinand comunei Roseti,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba prețul de 264 lei /ha/an pentru inchirierea suprafețelor de islaz,domeniu privat al
comunei Roseti.
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Art.5. Se împuternicește primarul comunei Roseți să încheie contractele de închiriere islaz cu
crescătorii de animale.
Art.6. Se aprobă încetarea următoarelor contracte de închiriere islaz urmare a cererii titularilor de
contract, aceștia având obligația de a achita taxa datorată pentru suprafetele inchiriate conform
contractelor încheiate pana la data adoptarii prezentei hotarari, după cum urmează:
-contract de închiriere nr. 4459/08.06./2017-Chiriță Viorel
-contract de închiriere nr. 3459/30.04.2014-Parotă Petronel
-contract de închiriere nr. 3444/30.04.2014-Căciularu Florin.
Art.7. Se aprobă următoarele acte adiționale la contractele de închiriere a unor suprafețe de islaz
ce aparțin domeniului privat al comunei Roseți, dupa cum urmează:
- act adițional nr. 1 la contractul nr. 3454/30.04.2014(Coleașă George)
- act adițional nr. 1 la contractul nr. 3453/30.04.2014(Dumbravă Minel)
- act adițional nr. 1 la contractul nr. 3462/30.04.2014(Căciularu Georgeta),
- act aditional nr. 1 la contractul nr. 3439/30.04.2014(Gheorghe Mihăiță)
Art.8. Primarul prin intermediul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
-Secretarul comunei Roseti, va comunica prezenta hotărâre institutiilor si autoritatilor
interesate conform legii si va asigura aducerea la cunoștință publică a acesteia prin afișare la
avizierul instituției.
Preşedinte de şedinţă,
Marian NANU

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :____

Nr.18
Adoptată la Roseţi
Astăzi,25.04.2018
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