
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21 

Din 29.07.2021 

privind modificarea HCL nr. 8/25.03.2021 privind aprobarea închirierii prin incredintare 

directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei 

Cudalbi, judeţul Galati 

 

Inițiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, județul Galați; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 185/S/22.07.2021 

___________________________________________________________________________ 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galati, intrunit in sedinta ordinara in data de 

29.07.2021; 

 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cudalbi, judeţul Galati cu  nr. 

186/S/22.07.2021; 

- Raportul de specialitate al dlui ALBU CONSTANTIN, secretar general al UAT Comuna 

Cudalbi cu nr. 187/S/22.07.2021 ;  

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 

mediului, servicii, comerţ, urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 188/s/22.07.2021; 

- precizarile din adresa Institutiei Prefectului Judetului Galati cu nr. 3740/15.07.2021 ; 

- prevederile art. 9 alin (1) din  Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 privind  organizarea , 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind  organizarea , 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului MADR nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime 

de animale pe hectar de pajişte; 

- prevederile Ordinul comun al MADR si MDRAP nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea 

contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. “c”, alin.(6) , lit. „b”,  art. 139 alin.(3), lit. ”g” 

şi art. 196, alin.(1) lit. ”a”  din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

Art.I.  Se modifica art. 2, care va avea urmatorul continut “Inchirierea prin atribuire directa 

a trupurilor de pasune (pajisti permanente) 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  Comuna 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 conform 

anexei nr.2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta, cu pretul de 300 lei/ha/ 

pe o perioada de 7 ani”. 

Art. II. Celelealte prevederile ale Hotararii de Consiliu local nr. 8/25.03.2021 raman in 

vigoare. 

Art. III. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 

Cudalbi, prin aparatul de specialitate. 

Art. IV. Secretarul general al comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi 

comunicarea prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE SEDINTA     SECRETAR GENERAL 

   DODU VASILE      ALBU CONSTANTIN 


