
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

C O N S I L I U L    L O C A L  

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind : atribuirea cu titlu gratuit în anul 2021, către crescătorii de animale, a fânului rezultat din  

  cosirea ierbii și a plantelor furajere de pe suprafața de 64,41 ha pășune, proprietate privată  

  a Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, judeţul Teleorman , întrunit în şedinţă ordinară de 

lucru în data de 25.06.2021,  

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea , în calitatea sa de inițiator , 

înregistrat sub nr.3848 /02.06.2021; 

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 3935 / 

14.06.2021 ;  

- rezilierea tuturor contractelor de închiriere având ca obiect închiriere pășune proprietate 

privată a Comunei Scrioaștea, la solicitarea crescătorilor de animale, ca urmare a 

solicitărilor crescătorilor de animale; 

- Raportul comisiei de specialitate  pe domeniul de activitate a Consiliului Local al comunei 

Scrioaștea;  

- prevederile art.129 alin.(2) lit.c)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) și ale 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1. - Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit în anul 2021, crescătorilor de animale de pe 

raza comunei Scrioaștea, județul Teleorman, a fânului rezultat din cosirea ierbii și a plantelor 

furajere de pe suprafața de 64,41 ha pășune, proprietate a Consiliului Local   Scrioaștea, după cum 

urmează :  

a) 10,00 ha sat Brebina ; 

b) 54,41 ha com.Scrioaștea. 

Art.2. - Cosirea fănului, greblarea, întoarcerea, strângerea și balotarea fânului de pe 

suprafața de pășune proprietate privată a Comunei Scrioaștea, se va face de către crescătorii de 

animale de pe raza comunei Scrioaștea, cu mijloace și resurse proprii sau angajate. 

 Art.3. - Secretarul comunei Scrioaștea, județul Teleorman, va comunica prezenta hotărâre 

instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Trușcă Nicolae 

 

                          Contrasemnează pentru legalitate, 

                        Secretar general al UAT, 

                                    Cernea Elena  

SCRIOAȘTEA 

Nr.31 / 25.06.2021  

 


