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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
Referitor la proiectul de hotarare privind depunerea la Agenţia de Plăţi si Interventii în
Agricultură, a cererii deplată pentru suprafaţa de 8,00 ha islaz comunal

Potrivit dispozitiilor art. 5 al. 7 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate,
modificat prin Ordinul nr. 31/25.02.2013: “Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot
depune cereri de plata numai pentru pajistile permanente detinute de acestea pentru care
nu au fost incheiate contracte de concesiune sau de inchiriere ori pe care nu pasuneaza
animalele fermierilor, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 7 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare".
De asemenea şi legislaţia în domeniu a adus completări importante în ceea cepriveşte documentele
justificative în temeiul cărora Consiliile Locale pot solicitaacordarea plăţilor.
Suprafetele pentru care consiliile locale depun cerere de plata si care nu sunt utilizate in scopuri
productive trebuie sa fie cuprinse intr-un plan tehnic de intretinere si imbunatatire in scopul
respectarii bunelor conditii agricole si de mediu.
Consiliile locale, prin reprezentantul legal, depun la A.P.I.A., in copie, urmatoarele
documentele justificative:
a)planul tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor;
b)procese-verbale de receptie a lucrarilor prevazute in planul tehnic.
Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe langa documentele mentionate, si o situatie, in
conformitate cu datele inscrise in registrul agricol, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
a) suprafata totala de pajisti permanente detinuta de consiliul local, din care: suprafetele de pajisti
atribuite spre folosinta in conditiile prevazute la alin. (3) si suprafetele care nu sunt utilizate in
scopuri productive;
b) efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizeaza pajisti permanente comunale in
conditiile prevazute la alin. (3);
c) efectivul de animale, pe specii, aflat in proprietatea consiliului local, dupa caz.
Din studierea legislației în vigoare am identificat ca fiind incidente prevederile Ordonanței
de Urgențănr. 34/2013privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și Hotărârea de Guvern nr.
164/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Conform OUG 34/2013 a fost închiriată crescătorilor de animale suprafață totală de 413,93 ha,
ce va fi exclusă din suprafața totală de 421,93 ha aflată la dispoziția Consiliului Local.
Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Odinului nr.246/2008
modificat şi completat prin Ordinul nr. 31/2013 coroborate cu prevederile OUG nr. 34/2013și ale
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art. 36 alin.2 lit. b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local Sacele
adoptarea unei hotărâri care va avea următorul conţinut:
-Aprobarea depunerii la Agenţia de Plăţi si Intervenţii în Agricultură Constanta, acererii de plată
pe anul 2014 pentru suprafaţa de 8,00 ha islaz comunal,identificată potrivit anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezentahotărâre”.
-Se aproba Planul Tehnic de Intretinere si Imbunatatire a pajistilor aflate in proprietatea Comunei
Sacele conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
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