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HOTĂRÂREA NR.14  

DIN 19 MARTIE 2018 
privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractelor de închiriere pajişti 

comunale 

 

Consiliul local al comunei  Cozma , Judeţul  Mureş , întrunit în sedinţă ordinară 

Având în vedere expunerea de motive nr. 418/27.02.2018 si Raportul nr.419/27.02.2018, 

prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma aprobarea prelungirii prin Act 

aditional a Contractelor de închiriere pajişti comunale 

Văzând cererile depuse de către persoanele care deţin contracte de închiriere pajiştii 

comunale pentru prelungirea acestora conform prevederilor contractuale. 

Ţinând cont de O.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cât şi H.G. 

nr. 1064 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cât şi 

prevederile din contractul de inchiriere care prevede că contractul de închiriere  poate fi prelungit 

pentru o perioadă de până la 5 ani. 

În temeiul prevederilor art. 36. Alin. (2) lit. „c” şi alin (5) lit. „b”., precum și ale art.45 

alin.3 şi ale art. 123, alin. (1) şi (2), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicață și actualizată.  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă prelungirea prin Act Adițional a Contractelor de închiriere pajişti 

comunale, potrivit Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri şi conform cererilor depuse.  
 

Art.2 Închirierea pajiştilor prevăzute la art.1 se realizează pentru o perioadă de  1 an.  
 

            Art.3 Se împuternicește primarul comunei Cozma pentru semnarea Actelor adiţionale la 

Contractele de închiriere menţionate la art.1 din prezenta hotărâre. 
 

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul 

comunei Cozma, Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe şi Responsabilului 

Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma care vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,  

 

 

       Presedinte de sedinţă,                                                      Contrasemnează pentru legalitate  

                                                                                                           Secretarul Comunei Cozma 

       Hoişan Costel - Daniel                                         Crăciun Adrian  
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Nr.  

ACT ADIŢIONAL NR.1 LA 

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 

Nr. 
 

I. Părţile contractante 

COMUNA COZMA, cu sediul în localitatea Cozma, str. Principala, nr. 41 , comuna Cozma, 

judeţul Mureş, C.I.F. 4619124, reprezentată prin domnul Ormenişan Petru, având funcţia de 

primar, în calitate de locator, pe de o parte, 

si  
Numele/denumirea.........................., domiciliat in Cozma nr.  jud. Mureş, telefon/fax: ...........................,  

Cnp ............... , Cod exploataţie ............................ , în calitate de locatar, pe de altă parte; 
 

Având în vedere următoarele că : 

● La data încheierii contractului de închiriere la pct. III –Durata contractului, a fost prevăzut că : 

‘’Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială, ţinând 
cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi 
altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut 
de 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’’.  

●se impune încheierea prezentului act adiţional la contractul menţionat mai sus, după cum 

urmează: 
 

     Art.1 Părţile înţeleg de comun acord, să încheie prezentul Act adiţional care prelungeşte Contractul 
de închiriere menţionat mai sus, respectând prevederile Cap. III, alin. 2, adică la expirarea duratei 
stabilite în contract, respectiv cu 1 (unu) an.  
 

     Art. 2  Se modifica cap. V Drepturile şi obligaţiile părţilor , pct. 3 Obligaţiile locatarului , prin 
introducerea următoarelor: 
 lit. o, “- Să prezinte anual până la data de 15.05. un raport cu privire la respectarea obligaţiilor privind 
întreţinerea pajiştilor pentru anul în curs” 
lit. p, “- Să prezinte până la finele anului în curs un plan privind întreţinerea pajiştilor în anul care 
urmează. 
 

- Celelalte clauze ale prezentului contract rămân nemodificate. 
- Se mandatează primarul comunei Cozma, domnul Ormenişan Petru, reprezentantul Comunei Cozma, 
pentru a semna Actul adiţional la contractul de închiriere nr.  
Încheiat astăzi ____________ în trei exemplare, un exemplar pentru locator şi două exemplare pentru 
locatar, acesta din urmă urmând a prezenta un exemplar la Serviciul Taxe şi impozite al primăriei Cozma   

 

LOCATOR LOCATAR 

Comuna Cozma        
 

PRIMAR        
Ormenişan Petru 
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