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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.56/2022 privind  

demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui număr de 12 loturi de 

teren (pajiști permanente),  proprietate privată a comunei Ciugud    

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedință ordinară din data de 

30.05.2022; 

Luând în dezbatere: 

 -  Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Ciugud nr.56/2022 privind  demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică 

a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente),  proprietate privată a comunei Ciugud, iniţiat 

de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Ciugud; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și 

turism, gospodărie comunală, servicii și comerț; 

Văzând Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.56/2022 privind demararea 

procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști 

permanente),  proprietate privată a comunei Ciugud și faptul că au fost demarate procedurile pentru 

închirierea celor 12 loturi de teren;  

Ținând cont de prevederile: 

 - Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407 din 31 mai 2013 privind 

aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

- Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind 

metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

- art. 9 alin. (1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.U.G. nr 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 

și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), alin. (6) lit. b), art. 332-335 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale survenite în anexa nr.1 la  Hotărârea Consiliului 

local al comunei Ciugud nr.56/2022 privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie 
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publică a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente),  proprietate privată a comunei Ciugud, 

în sensul ca la punctul 8 în loc de 81301 scris eronat se va scrie în mod corect 81301/1/2, iar la punctul 

10 în loc de 81299 scris eronat se va scrie în mod corect 81298. 

 Art.II. Se aprobă modificarea articolului 5 din  Hotărârea Consiliului local al comunei 

Ciugud nr.56/2022 privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui 

număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente),  proprietate privată a comunei Ciugud, după cum 

urmează: 

 " Art.5  Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea pașunilor prevăzute la 

articolul 1 din prezenta, în următoarea componență: 

    Preşedinte:  Cosma Alexandru-Sorin – consilier achiziții publice; 

    Membri:      Ciogovean Daniel Zaharie – inspector de specialitate; 

            Sularia Patricia Alexandra-consilier juridic; 

  Dreghiciu Ioan Nechifor - reprezentant al Consiliului local al comunei Ciugud; 

            ____________________- reprezentant al structurii teritoriale a Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală" 

Art.III. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.IV.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Financiar-contabil; 

- Comaprtimentului Juridic; 

- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.05.2022 

Nr.63 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabil exprimate care reprezintă 92.30 % 

din numărul consilierilor în funcţie 

 


