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HOTĂRÂREA NR. 19 

din 27 APRILIE 2018 

 
privind modificarea şi completarea HCL. 16/19.03.2018, privind aprobarea închirierii 

prin atribuire directă a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti din izlazul comunal aparţinând 

domeniului privat al comunei Cozma, judeţul Mureş 

 

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

Având în vedere expunerea de motive nr. 951/23.04.2018 si Raportul nr. 

951/1/23.04.2018, prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma 

modificarea şi completarea HCL. 16/19.03.2018, privind aprobarea închirierii prin atribuire 

directă a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti aparţinând domeniului privat al comunei Cozma, 

judeţul Mureş 

Având în vedere adresa nr. 5840/10.04.2018 emisă de Instituţia Prefectului judetului 

Mureş, în urma exercitării controlului de legalitate, prin care ne solicită să procedăm la 

completarea dispoziţiilor art. 1 din HCL. 16/19.03.2018 cu datele de identificare a suprafeţei 

de 44,89 ha categoria pajişti ce face obiectul închirierii  

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală 

Luând în considerare prevederile art.551. art.552, art.553, cap II din Legea 

nr.287/2009 noul cod civil, republicat in 2011,  

Tinand cont de: 

 -prevederile din HG nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 

şi completalea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvenului nr. 

1.064/2013,  

- HG nr. 1064, privind aprobarea normelor metodologice pentu aplicarea prevederilor 

OUG nr.34/2013 privind organizarea, administarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

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

- în conformitate cu art. 9 din OUIG nr.34/2013 privind organizarea, administarea şi 

exploatarea pajiştilor pemanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991,  

-văzând prevederile OAP nr. 407/2013 emis de ministerul Agriculturii, pentru 

aprobarea contractelor cadru de concesiune şi inchiriere a suprafeţelor de pajişti aflate in 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor. respectiv al municipiilor,  

- luand act de prevederile OAP nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al 

încărcăturii de animale pe hectar de pajişte,  

 

 

 



- conform prevederilor Legii nr.44/2018 privind modificarea şi completarea OUG 

nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 

Având în vedere situaţia disponibilului de pajişti din domeniul privat al comunei 

Cozma în vederea închirieri, în urma cererii de renunţare la suprafaţa de 44, 89 ha pajişti. 

depusă de către Suciu Constantin care deţine contract de închiriere pajiştii comunale.  

Conform art. 121 alin.(2), art. 123 alin. (2); art.36, alin.(l), alin. (5), lit."b", art.45, alin. 

(3), din Legea nr. 2l5/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

           Art. I. Se  modifica  si se completeaza art.1 din Horărârea Consiliului Local nr. 

16/19.03.2018  privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 44,89 ha de 

pajişti aparţinând domeniului privat al comunei Cozma, judeţul Mureş, după cum urmează :  

“Se aprobă  închirierea  prin atribuire directă  a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti 

aparţinând domeniului privat al comunei Cozma, judeţul Mureş, delimitată în trupul de 

pajişti,  în  blocul fizic P.s.  553/1, tarlaua 8, (denumirea populară "Pe dos în jos").  

 conform Anexei 1 ” 

 

Art.2  Se  modifica  art.5 din Horărârea Consiliului Local nr. 16/19.03.2018  privind 

aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti aparţinând 

domeniului privat al comunei Cozma, judeţul Mureş Anexa 5 , în sensul că se modifică 

termenele din secţiunea I Instrucţiuni pentru ofertanţi, conform  Anexei 2 la prezenta hotărâre 

. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 16 din 19.03. 2018 rămân neschimbate. 

 

Art. 4 Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se împuterniceşte Primarul comunei Cozma şi responsabilul achiziţii publice. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului 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, Afişare, Site. 

 

 

 

 

       Presedinte de sedinţă,                                                Contrasemnează pentru legalitate  

                                                                                                      Secretarul Comunei Cozma 

          Gălăţan Vasile                                 Crăciun Adrian  
 

 

 


