
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                           

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere  

nr.1077 din 21.02.2013 încheiat între Comuna Frumosu și 

Asociația Crescătorilor de Animale  Măgura  pentru pajiștea Hâga 
 
 
 

                Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
            Referatul de aprobare nr.7723 din 16.09.2022 prezentat de primarul comunei 
Frumosu,judeţul Suceava               
            Raportul compartimentului de specialitate nr.7724 din 16.09.2022 din cadrul 
Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al Comunei Frumosu; 

Cererea A.C.A. MĂGURA înregistrată sub nr.7477 din 07.09.2022 de încheiere a unui 
act adițional la contractul de închiriere nr.1077  din 21.02.2013 încheiat între Comuna 
Frumosu și A.C.A. MĂGURA pentru pajiștea HÂGA, referitor la reactualizarea prețului de 
închiriere în raport cu capacitatea productivă la trupul de pășune HÂGA de 15,5 ha  

În conformitate cu prevederile: 
a) art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3),alin.(4) și alin.(7) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor 
la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al 
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, 
modificată şi completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale nr. 210/2009 şi nr. 541/2009, 

d) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind 
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

e) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 129 alin. (2) litera c) și alin. (6) litera b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ; 

 
 
 
 



Având în vedere: 
- prevederile H.C.L. nr. 7 din 17.02.2017 privind aprobarea Amenajamentului 

Pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Frumosu; 
- prevederile H.C.L.  nr.29 din 23.02.2022 privind revizuirea Amenajamentului 

pastoral valabil pentru pajiștile permanente, proprietate privată a comunei Frumosu, 
județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 7 din 17.02.2017; 

În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
              Art.1.Se aprobă  încheierea unui act adițional la contractul de închiriere  nr.1077 din 

21.02.2013 încheiat între Comuna Frumosu și Asociația Crescătorilor de Animale  Măgura 

pentru pajiștea Hâga, referitor la  reactualizarea prețului de închiriere în raport cu 

capacitatea productivă la trupul de pășune Hâga de 15,05 ha, prețul închirierii urmând a fi 

de 7765 lei (primul an), iar pentru anii fiscali următori chiria  urmând a fi actualizată  cu 

rata inflației. 

 Art.2.Primarul comunei Frumosu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin compartimentul de specialitate.  

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Suceava, 

Primarului comunei și Asociației Crescătorilor de Animale   Măgura. 

                    
 
 
 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.101 

 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:-Pentru :11     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

 
     
 


