ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE -PROIECT
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. ______ / ____.____.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,
HOTĂRĂȘTE:
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.

P R I M A R,
Anghel Alexandru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Elena CERNEA

SCRIOAȘTEA,
Nr. 30 / 02.06.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
PRIMAR
Tel.fax/0247459506
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr. 3848 /02.06.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit în anul 2021,
a fânului rezultat din cosirea ierbii și a plantelor furajere
de pe suprafața de 64,41 ha islaz, proprietate a Consiliului Local Scrioaștea

Onorat Consiliu,
Folosirea pajiștilor prin cosit reprezintă metoda prin care se obțin furajele
necesare în hrana animalelor pentru perioada de stabulație .
Islazul comunal reprezintă cel mai important mijloc de asigurare a ierbii
pentru animalele comunităților rurale în perioada de pășunat, a unor furaje
conservate pentru iarnă sau loturi semincere de plante furajere.
Pentru a veni în ajutorul crescătorilor de animale, consider că un sprijin real ,
care să economisească atât resurse umane cât și bănești din partea lor, îl constituie
acordarea cu titlu gratuit a fânului rezultat din cosirea pășunii comunale, după cum
urmează :
o 10,00 ha sat Brebina ;
o 54,41 ha com.Scrioaștea.
La solicitarea crescătorilor de animale, lucrările de cosire a fânului, greblare,
întoarcere, strângere și balotare de pe suprafața de 64,41 ha islaz se vor face cu
resurse proprii sau angajate, cheltuielile ocazionate cu aceste lucrări, fiind suportate
direct de către ei .

P R I M A R,
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
SECRETAR
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr. 3935 / 14.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind atribuirea cu titlu gratuit în anul 2021,
a fânului rezultat din cosirea ierbii și a plantelor furajere
de pe suprafața de 64,41 ha islaz, proprietate a Consiliului Local Scrioaștea

Subsemnatul Rusu Cameliu – consilier achiziții publice în cadrul aparatului propriu
al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman,
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr.30 din 02.06.2021 al primarului comunei Scrioaștea, 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;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea , în calitatea sa de inițiator ,
înregistrat sub nr.3848 /02.06.2021;
Furajele constituie mai mult de jumătate din cheltuielile de producție în creșterea
animalelor și au un impact major asupra veniturilor. Producerea furajelor și utilizarea
eficientă a acestora sunt esențiale în fiecare gospodărie care se ocupă cu creșterea
animalelor.
Fiecare crescător de animale se îngrijeşte pentru a completa necesarul de furaje în
special sub formă de siloz pentru perioada de stabulaţie a animalelor.
Cum perioada imediat următoare este propice pentru recoltarea foarte multor plante
furajere, unele pentru consum imediat şi altele pentru consum în perioada de iarnă,
autoritatea locală vine în sprijinul crescătorilor de animale, punând la dispoziție materialul
furajer (fân) obținut în urma cosirii ierbii de pe o suprafață de 64,41 ha islaz - proprietate a
Consiliului Local Scrioaștea .
La solicitarea acestora, lucrările specifice se vor efectua cu resurse umane și
tehnologice proprii, iar cheltuielile ocazionate de aceste activități vor fi acoperite de fiecare
crescător în parte, fără implicarea în vreun fel a autorității publice locale .
Motiv pentru care, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Rusu Cameliu

