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REFERAT DE OPORTUNITATE
privind închirierea suprafețelor de islazuri comunale aflate în proprietatea publică a comunei Raciu

        Subsemnata Bănulescu Liliana – consilier  în cadrul compartimentului agricol din cadrul Primăriei
Comunei  Raciu,  județul  Dâmbovița,  având în vedere  cererile  crescătorilor  de  animale   prin care  se
solicita  închirierea,  concesionarea  sau  încredințarea  izlazurilor  comunale  –  proprietate  publica  a
comunei Raciu,  și ținând cont de apariția Ordonanței nr. 34/2013, vă aduc la cunoștință că se impune
inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  izlazurilor
comunale, argumentând în acest sens care sunt motivele pro sau contra unei astfel de propuneri din
punctul de vedere al instituției noastre. 
        Până în prezent Primăria Raciu a depus în fiecare an la APIA  Dâmbovița cerere de subvenție pentru
izlazurile comunale proprietate publică a comunei . 
        Astfel, pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.3 din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991,  consiliile  locale  trebuie  sa  initieze  procedura  de
închiriere/concesionare până la data de 1 Martie a fiecărui an.
        Un  argument pentru închirierea islazurilor este faptul că primăria, în calitate de locator, va
beneficia de cuantumul chiriei și al impozitului pe teren, iar sumele se vor vira la bugetul comunei și nu
în contul special pentru subvenții care se utilizează doar pentru amenajarea pajiștilor și alte lucrări de
acest gen. Deci chiar dacă vom beneficia de plăti indirecte, sumele care se adună la bugetul local vor
putea fi folosite pentru orice investiții necesare comunei.
1.Descrierea și identificarea bunului care urmează sa fie închiriat
Izlazuri comunale aflate în proprietatea publică a  comunei Raciu, după cum urmează :

 punctul izlaz Raciu – Șuța Seacă: 10 ha;
 punctul izlaz Raciu – Siliștea: 36 ha.

2. Obiectivele locatarului 
a) menținerea suprafeței de pajiște;
b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii
calității covorului vegetal;
c) creșterea producției de masă verde pe ha pajiște.
2.1.Motive de ordin social

Până la aceasta data s-a înregistrat o solicitare din partea crescătorilor de animale din comuna
Raciu privind închirierea izlazurilor comunale.
2.2.Motive de ordin financiar
In  conformitate  cu  art.  9  alin.  (7)  din  OUG  nr.  34  /2013  privind  organizarea,administrarea  și
exploatarea  pajiștilor  permanente  si  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  fondului  funciar  nr.
18/1991 „ Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publică sau privată a
comunelor,  orașelor,  respectiv a municipiilor se fac venit  la bugetele locale ale comunelor,  orașelor,
municipiilor si sectoarelor municipiului București, după caz.”.
De asemenea, propun ca în contractul de închiriere să se tină cont ca o clauză obligatorie și taxa pe
terenul  amplasat  în  extravilan  ce  trebuie  plătită  de  fiecare  concesionar  sau  chiriaș,  conform
prevederilor Codului Fiscal – pentru anul 2014 fiind de 28 lei/ha (fără bonificație).
2.3.Motive de mediu
a) determinarea părților din pajiște care sunt oprite de la pășunat;
b) capacitatea de pășunat a pajiștii;
c) parcelarea pășunatului pe secțiuni pentru diferite specii de animale;
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare și exploatării raționale a pajiștii.
3. Nivelul minim al redevenței
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Nivelul minim al chiriei este cel rezultat din capacitatea de pășunat ținând cont astfel de fertilitatea
solului și compozitia floristică a covorului vegetal ,care se estimează pe baza producției medii de masă
verde obtinută la nivelul anului 2013 (7104 kg/ha) întrucât în anii  2011-2012 producțiile agricole au
fost  diminuate  datorită  secetei  excesive,  fapt  comunicat  prin  adresa  Direcției  agricole  nr.
257/27.02.2014, și pretul mediu al masei verzi stabilit  prin  Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita
respective 20 lei/tonă.
   7104 kg/ha x 0,020 lei/kg = 142 lei/ha
4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere
    În  conformitate  cu  prevederile  art.  9  alin.  (1)  din  OUG  nr.  34/2013  privind   organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru anul 2014, propunem sa se
initieze procedura de inchiriere prin licitatie persoanelor fizice sau juridice având animale înscrise în
RNE,  pentru suprafetele disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute în exploatatie, pe o
perioadă de maxim 2 ani.
    Având în vedere importanta acestui proiect pentru comunitate vă propun să analizati, să dezbateti și
să avizati în ședintele comisiilor de specialitate  și să adoptati o hotărâre de consiliu în acest sens în
cadrul primei ședinte ordinare a Consiliului Local Raciu.
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