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PROCES VERBAL
Încheiat azi 29.02.2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local comunal care are
loc la sediul Primăriei com. Pîrşcoveni.
Şedinţa a fost deschisă de secretarul comunei Pîrșcoveni Gheorghe Claudia , arătând că
sunt prezenți 11 consilieri din cei 11 consilieri locali aleși .
Având în vedere prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001 , secretarul comunei
arată că ședința se poate desfășura în condiții legale având în vedere numărul consilierilor
prezenți .Ședința a fost convocată de Primarul comunei Pîrșcoveni prin adresa nr.460 din
26.02.2016 în baza Dispoziţiei nr.20/26.02.2016.
Președinte de ședință este domnul Mitroi Ștefănel - consilier local , conform HCL nr.58
din 09.12.2015 .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: respingerea cererii domnului Dicu Radu prin care
solicită concesionare izlaz comunal .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
2.Proiect de hotărâre referitor la : respingerea cererii domnului Stârlea Ionuț Cătălin prin
care solicită concesionare izlaz comunal .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3.Discuții , întrebări .
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: respingerea cererii domnului Dicu Radu prin care
solicită concesionare izlaz comunal .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat raportul de
specialitate care însoțește proiectul de hotărâre de către d-na inginer Ion Mariana din partea
camerei agricole din cadrul aparatului de specialitate al primarului
. După prezentarea
raportului de specialitate , d-nul președinte Mitroi Ștefănel solicită avizele comisiilor de
specialitate. Avizul comisiilor este favorabil . Discuții .Se înscriu la cuvânt consilierii :Mitroi
Ștefănel și lista rămâne deschisă .
Dl.consilier Mitroi Ștefănel arată că a intrat pe internet și a studiat legislația referitoare
la concesionarea izlazului comunal , personal consideră că această cerere este nulă deoarece ea
trebuia însoțită de documente care să dovedească înscrierea animalelor la RNE .Nu se știe dacă
dl.Dicu Radu are animalele înscrise în RNE .Întreabă ce se întâmplă dacă fiecare persoană fizică
,crescător de animale solicită concesionarea izlazului comunal iar noi concesionăm tot izlazul pe
o perioadă de 10 ani ,problema este ce facem cu cei care își cumpără animale după această data
unde o să-și pășuneze animalele .
Domnul inginer de la Camera Agricolă , Sabie Constantin arată că este o totală
contradicție între OUG nr.34 /2013 și Normele Metodologice de aplicarea a OUG nr.34/2013.
Domnul primar arată că a fost împreună cu d-na ing Ion și secretarul comunei la Camera
Agricolă Olt pentru a se documente ce trebuie făcut pentru exploatarea izlazului comunal și
realizarea amenajamentului pastoral conform OUG nr.34/2013,cu modificările și completările
ulterioare ,pentru că începând cu 2016 se lucrează numai după acesta. Arată că a văzut o lucrare
de amenajament pastoral de la o altă localitate în care izlazul comunal era parcelat în funcție de
efectivele de animale existente la nivel de localitate. La nivelul comunei Pîrșcoveni așa cum
rezultă din situația prezentată de medicul veterinar există un efectiv mare de animale raportat la
suprafața existentă de izlaz comunal , încărcătura de animale pe hectarul de pășune este mare,
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dar problema cu care ne confruntăm este atribuirea parcelelor și pășunarea efectivă a animalelor
.Izlazul comunal trebuie parcela și delimitat , scriptic este ușor dar faptic pe teren este foarte
greu mai ales acolo unde sunt câte un animal două , practic este imposibil.
De asemenea primarul comunei arată că izlazul comunal este constituit din terenul
cetățenilor din comună , propune ca acesta să rămână al comunei și să fie utilizat la comun de
către toți crescătorii de animale .
Domnul consilier Postolache Marin arată că are cumpărat un teren care se învecinează
cu izlazul comunal pentru care are cadastru ,consideră că trebuie făcută o delimitare a acestuia
pentru că trebuie să intre în izlaz.
Domnul inginer Sabie Constantin arată că dacă concesionăm la cei doi crescători de
animale cu restul de crescători ce facem ,problema este foarte sensibilă, dar să vedem cine își
asumă răspunderea pentru că este foarte greu de pus în execuție , atrage atenția că nu este cazul
să vă jucați cu izlazul comunal pentru că va ieși cu scandal.
Domnul consilier Postolache Marin întreabă de ce nu face cerere primăria pentru
subvenție așa cum a fost înainte .
Răspunde d-na inginer Ion că Primăria nu a mai primit subvenția pe izlazul comunal
începând cu anul 2015 pentru că nu este fermier activ .Crescătorii de animale cu efective mari
de animale vor să concesioneze izlaz pentru a să primi subvenția dar aceștia trebuie să știe că
vor avea și obligații de întreținere al acestuia pentru că , banii trebuie justificați cu documente
.Noi trebuie să asigurăm 1 ha/cap bovină sau minim 0,3 UVM .La nivelul comunei avem ca
efectiv de animale : 432 capete ovine, 292 capete caprine , 327 capete bovine și 100 capete
ecvidee , în condițiile în care tineretul nu este inclus la o suprafață de 239,10 ha. izlaz comunal .
Încărcătura de animale este foarte mare pe hectarul de pășune dar problema este cu efectivele
mici pentru că practic nu se poate pășuna pe suprafețe mici . Consideră că ar exista o posibilitate
numai dacă s-ar înscrie toți cu animalele în Asociația crescătorilor înființată la nivelul comunei
și sa pășuneze la comun dar nu știm care mai este situația acesteia câți sunt înscriși .
Domnul consilier Chera Virgil arată că nu trebuie să intrăm în contradicție cu
reglementările juridice , să nu privim obtuz problema. Putem că parcelăm 40% din izlaz și să
facem încărcătura de animale să vedem ce iese sau propune ca soluție să fie dat crescătorilor de
animale procentul de reducere de 5%.
Președintele de ședință arată că acel procent a fost dat specialiștilor ,inginerilor
agronomi , profesori.
Răspunde domnul consilier Chera că s-a dat un an la profesori după care l-au luat .
Doamna inginer Ion Mariana arată că administrarea izlazului comunal revine în sarcina
Consiliului Local și dumneavoastră stabiliți cum să facem.
Ia cuvântul dl.Preda Costel ,crescător de animale și arată că nu se poate delimita efectiv
în teren izlazul crede că va fi război între cetățeni , în special cei care au câte o vacă și un cal .
După epuizarea discuțiilor se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre în forma
inițiată. Supus la vot este aprobat cu 10 voturi pentru ,o abținere domnul consilier Postolache
Marin adoptându-se Hotărârea nr.14 .
2.Proiect de hotărâre referitor la : respingerea cererii domnului Stârlea Ionuț Cătălin prin
care solicită concesionare izlaz comunal .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat raportul de
specialitate care însoțește proiectul de hotărâre de către d-na inginer Ion Mariana . După
prezentarea raportului de specialitate , d-nul președinte Mitroi Ștefănel solicită avizele
comisiilor de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil . Discuții .Se înscriu la cuvânt
consilierii :Mitroi Ștefănel și lista rămâne deschisă .
Intrucât problema este aceiași ca și la primul punct se consideră dezbătut și analizat și
proiect de hotărâre referitor la : respingerea cererii domnului Stârlea Ionuț Cătălin prin care
solicită concesionare izlaz comunal .
Nefiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre în forma
inițiată. Supus la vot este aprobat cu 10 voturi pentru ,o abținere domnul consilier Postolache
Marin adoptându-se Hotărârea nr.14 .
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3. Intrebări ,interpelări.
Se înscriu la cuvânt consilierii : Drușa Stelian ,Militaru Ion ,Postolache Marin.
Domnul consilier Drușa Stelian arată că dacă anul trecut s-a pierdut subvenția de
primărie propune să-i ajutăm pe cetățeni, să nu se piardă banii.
Răspunde domnul primar că ce trebuie să facem o parcelare fictivă să nu se piardă banii.
Domnul Militaru Ion întreabă dacă concesionăm la cei doi cine va urmări să nu se ducă
să pască și pe diferența de izlaz .
Domnul consilier Postolache Marin propune să se ocupe Asociația crescătorilor de
animale cum îl exploatează.
Crescătorul de animale Preda Costel arată s-a interesat la Slatina și că Asociația de
crescători nu poate să primească subvenția pentru că nu se poate face dovada proprietății
animalelor ,subvenția se poate primi numai de crescătorul de animale .
Domnul Toma Petrișor-Stelian în calitate de crescător propune ca iarba care se cosește
de pe izlaz să fie data la crescătorii din comună să nu se mai dea la persoane din alte localități .
Domnul primar are o rugăminte la crescătorii de animale vă vină la primărie să anunțe
dacă se intră ilegal pe izlaz , pentru că are semnale ca ar intra pe izlaz cu animalele de la
localitățile limitrofe .
Nefiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei extraordinare de consiliu din 29 februarie 2016.

PRESEDI2TE ȘEDI2ȚĂ,
Ștefănel MITROI
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SECRETAR COMU2Ă ,
Claudia GHEORGHE

