
 

              ROMÂNIA 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru actualizarea redeventei contractelor de  închiriere a  islazurilor comunale  

aflate în domeniul public al comunei Petresti pentru anul 2023 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA, 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Petresti cu privire la actualizarea redeventei 

contractelor de inchiriere a  islazurilor comunale  aflate în domeniul public al comunei 

Petresti- 

-  referatul de specialitate din cadrul compartimentului evidenta patrimoniu si transport 

public local  din cadrul primăriei; 

- prevederile HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1999; 

-HCJ Dambovita nr 458/19.12.2022 privind aprobarea preturilor medii ale produselor 

agricole in vederea evaluarii veniturilor in natura obtinute din arenda de proprietarii de 

terenuri, uzufructuari sau alti detinatori legali pentru anul 2023 
         În temeiul art. 196 (1) lit.a,  din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 PROPUNE: 

 

      Art. 1 Se stabileşte nivelul redevenţei anuale în cadrul contractelor de concesiune 

păşuni încheiate la nivelul UAT Petresti  la 145,00 lei/ha/an. 

      Art. 2 Se stabileşte producţia medie de masă verde/ha pentru păşunile aflate în 

domeniul public al comunei Petresti la 5,8 tone/ha. 

      Art. 3 Se stabileşte preţul mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti conform 

HCJ Dambovita nr. 458/19.12.2022 la 25 lei pentru anul 2023. 

     Art. 4 Se aprobă încheierea actelor adiţionale la contractele de concesiune păşuni 

aflate în domeniul public al comunei Petresti cu actualizarea nivelului redevenţei pentru 

anul 2023. 

       Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  biroul 

administratie publica, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

      Art. 5 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei Petresti; 

     Art. 6 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare 

de la data adoptării. 

INITIATOR 

Dl primar, Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                    SECRETAR  GENERAL 

                                                                                                Zamfirescu Mihaela 



 

 


