
 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

H O T Ă R Â R E  
privind închirierea unei suprafețe de teren cu destinația de pajiște permanentă  

aparținând domeniului privat al comunei Frumosu  
 
 
 

Consiliul Local al comunei Frumosu, întrunit în ședința ordinară din data 
de 13.04. 2022;        

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu, înregistrat la nr.3743 

din 12.04.2022;  
- Raportul de specialitate al Comp.Registrul Agricol din cadrul Primăriei 

Frumosu, înregistrat la nr.3744 din 12.04. 2022;  
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 205 din 26 noiembrie 2021 

privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole , pentru anul 2022; 
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 235 din 22 decembrie 2021 

privind modificarea și completarea anexei Hotărârii Consiliului Județeana Suceava nr. 
205/2021 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole, pentru anul 2022; 

- Prevederile art. 3 lit. b), art. 9 alin (1) și alin. (3)-(7^3) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile legii 44/2018, art. 9 alin (2), care modifica  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare 

- Prevederile art. 4 din Normele Metodologice pentru aplicarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013 cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a 
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv 
al municipiilor,cu modificari prin ordinul 571/2015, 

- Prevederile art. 861, 1777-1780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7, alin. (1)-(9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 332 - 348 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 28 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată; 



 

- În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) 
și alin. (3) lit. g), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
            Art.1. Se aprobă  atribuirea prin închiriere a trupului de pajiște CĂRĂRI în 

suprafață de 5,08 ha, nefiind alocat prin licitație, aparținând domeniului privat al 

comunei Frumosu, astfel: 

a) Atribuire directă, se face  în cazul în care pentru acest trup de pășune există 

doar un singur solicitant, crescător de animale, persoană fizică, membru a 

comunității locale și care are animalele înscrise în R.N.E.; 

b) Negociere publică, dacă  există doi sau mai mulți solicitanți crescători de 

animale persoane fizice, membrii ai comunității locale ; 

Art.2. Se aprobă prețul minim, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3. Durata închirierii este de 7(șapte) ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia 

prin act adiţional, în condiţiile legii, dar fără să se depăşească termenul maxim de 10 ani 

prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.4.Comisiile de evaluare a procedurii și de soluționare a contestațiilor sunt 

cele aprobate prin H.C.L. nr.30 din 23.02.2022 

   Art.5. Contractul de închiriere se încheie între Primăria comunei Frumosu, 

reprezentat de primar şi solicitant, în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul comunei Frumosu pentru organizarea 
procedurii menționate la art.1 și  pentru semnarea contractului de închiriere. 

   Art.7. Primarul comunei Frumosu, prin compartimentul de specialitate va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 
                             Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                                  Negură Vasile Mihai                                             Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                     Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
Frumosu la 13.04.2022 
Nr.50 
 
 
 
 

 
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 : 12  Voturi:-Pentru : 11 -Împotriva : 0   -Abțineri : 1 

 


