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ANUNT 

ÎNCHIRIERE PĂȘUNI APARȚINÎND DOMENIULUI PRIVAT AL 

COMUNEI CUDALBI 

2021 
 

 Inchirierea prin atribuire directa a trupurilor de pasune ( pajisti 

permanente) aparținând domeniului privat al comunei Cudalbi se face in baza 

cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice, avand animale 

inscrise in Registrul national al exploatatiilor ( RNE), membri ai colectivitatii 

locale sau care au sediul social pe raza UAT  Cudalbi, judetul Galati, in conditiile 

prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu 

efectivele de animale detinute in exploatatie si a documentatiei pentru atribuire 

directa anexa nr. 1 la HCL 12/2021  , cu pretul de 300 lei/ha /an pentru o perioada 

de 1 an. 

 Descrierea bunului care urmează sa fie închiriat; 

- terenuri cu categoria de folosinţă pasune ( pajisti permanente ) , 
proprietate privată a Comunei Cudalbi, judetul Galati, după cum urmează : 
 

Nr.crt.  LOCALIZARE SUPRAFATA (Ha) 

1. T 78(Lucerna) 37,81 

 

Adresa: Comuna  Cudalbi, judetul Galati, cod postal 807105 
Tel./fax: 0236.862055 
email: cudalbi@gl.e-adm.ro 

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută , de la sediul Primăriei comunei 
Cudalbi, judetul Galati. 

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută , de la sediul Primăriei comunei 

Cudalbi, judetul Galati. Perioada  de  depunere  a dosarelor  cu   cereri   de 

atribuire   directa este 20 APRILIE 2021 – 26 APRILIE 2021. 

Atribuirea directa a pajiştilor proprietate privata a Comunei Cudalbi, 

judetul Galati se va organiza incepand cu data de 27 aprilie 2021, in sala de 

sedinte din cadrul sediului nou al primariei Comunei Cudalbi, judetul 

Galati, in prezenta solicitantilor. 
PRIMAR 

 

GHEONEA GRIGORE 
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PROCES-VERBAL 

 

 

 

 Încheiat astăzi  20.04.2021. 

 Subsemnatul, Albu Constantin, secretarul general al comunei Cudalbi , 

judeţul Galati astăzi data de 20.04.2021 am procedat la afişarea anunţului privind 

închirierea pășunilor aparținând domeniului privat al comunei Cudalbi, în data de 

26.04.2021, la afişierul din cadrul Primăriei comunei Cudalbi , judeţul Galati 

precum și pe pagina de internet a instituției www.comunacudalbi.ro . 
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