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HOTĂRÂREA Nr. 129 din 29.12.2021 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor disponibile, aflate în 

proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brasov 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 29.12.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 14893/16.11.2021 si 
raportul de specialitate al consilierului asisstent din cadrul Compartimentului Agricol, nr. 
14894/16.11.2021 prin care s-a propus aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor 
disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brasov  

 
Având in vedere: 

                 - prevederile art.1, art.3 lit.d) şi art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
nr.18/1991, cu modificările si completările ulterioare ;  
      - prevederile art.4 si art.6 din H.G. nr. 1064/2013 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; 

       - prevederile Ordinului nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime 
de animale pe hectar de pajiste; 

       - prevederile Ordinului comun nr. 407/2051/2013, pentru aprobarea contractelor -cadru de 
concesiune si închiriere a suprafetelor de pajisti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraselor, respectiv al municipiilor; 

       - art. 16 alin. (2) din Legea nr. 32/2019 a zootehniei, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

       - Legea nr. 293 din 17 decembrie 2020, pentru modificarea art. 16 alin. (2) din Legea 
zootehniei nr. 32/2019 

       - prevederile art.1777 – art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, 
cu modificările si completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.133 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a),din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3. 



                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1 Se aprobă închirierea prin atribuire directă,  pentru o perioadă de 7 ani, a 
terenurilor cu categoria de folosintă păsune, în suprafată disponibilă de  238,87 ha., proprietate 
privată a comunei Budila, judetul Brașov, la pretul de 350 lei/ha/an, conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2 Se aprobă Documentatia de atribuire directă pentru închirierea suprafetei 
disponibile de 238,87 ha păsune aflată în proprietatea privată a comunei Budila, judetul Brașov, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.3 Se aprobă modelul de  contract de închiriere, conform anexei nr.3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.4 Se aprobă angajamentul utilizatorului de pajiste, conform anexei nr. 4, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre si care va constitui anexa la contractul de închiriere. 

             Art.5 (1). Crescătorii de animale pot depune cereri privind închirierea prin atribuire 
directă, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului privind atribuirea directă a pajiştilor 
pe site-ul www.budila.ro şi la sediul Primăriei comunei Budila. 

                      (2). Cererile se soluţionează în termen de 10 zile de la expirarea termenului 
prevăzut la alin.(1) . 

             Art.6 (1). Se constituie comisia pentru analiza cererilor pentru închirierea păşunilor în 
următoarea componenţă :  

  - Preşedinte – Ganea Florentin, viceprimarul comunei Budila, cu drept de vot 

   - Membri: -Moise Dan Catalin, consilier asistent în cadrul Compartimentului Agricol 

  Munteanu Stefania Jeni- inspector in cadrul Biroului Financiar Contabil 

                      Godri Iosif- reprezentant cetateni 

                    - Csiki Kalman – consilier local    

                     (2). Se constituie comisia de contestaţii pentru închirierea păşunilor în următoarea 
componenţă:   

   - Preşedinte – Benia Alexandra Aveluta, secretar general,cu drept de vot 

   - Membri: - Bocarnea Maricica, inspector in cadrul Biroului Financiar Contabil 

         - Lenart-Virgaci Ana Maria - inspector in cadrul Biroului Financiar Contabil 

                   - Constantin Ioan – consilier local 

                   - Noaptes Ion – consilier local  

  (3) Membrii supleanti vor fi: 



                   - Farkas Stefan – consilier local 

                   - Dudas Gyongyi – inspector in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta si 
Protectia Mediului  

                     (4) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) va fi asigurat de către 
doamna Mucilenita Lidia, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, fara drept de 
vot. 

             Art.7. Se împuterniceşte primarul comunei Budila să semneze contractele de închiriere 
pentru suprafetele de păşuni disponibile aflate în domeniul privat al comunei Budila. 

             Art.8. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul 
comunei Budila prin compartimentul agricol, urbanism si prin Biroul financiar-contabil- 
impozite si taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila. 

              Art.9. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, membrilor comisiilor, Biroului 
Financiar Contabil si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului 
de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din 
numarul total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,  CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  VLAD CONSTANTIN           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


