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HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorii materiale din contractul de închiriere nr. 3160/04.05.2022 pentru 

suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al Comunei Ciugud 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu 

convocare de îndată în data de 13.05.2022; 

     Luând în dezbatare: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din 

contractul de închiriere nr. 3160/04.05.2022, inițiator viceprimarul comunei Ciugud ; 

 - Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul Cadastru, înregistrat sub nr. 

3403/2022 prin care se propune îndreptarea erorii materiale din contractul de închiriere nr. 

3160/04.05.2022;  

 - Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul Juridic prin care se propune 

îndreptarea erorii materiale din contractul de închiriere nr. 3160/04.05.2022 

 - Cererea nr. 2826/20.04.2022 formulată de către numitul Avram Gheorghe de închiriere 

prin atribuire directă a păşunilor disponibile situate în domeniul privat al Comunei Ciugud. 

 -  Schiţa privind terenul identificat în CF nr. 80913/1; 

 - Procesul verbal nr.3150/04.05.2022 întocmit de către comisia de evaluare cu ocazia 

şedinţei de deschidere şi atribuire directă a pajiştilor permenante de pe raza 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;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 Având în vedere prevederile: 

 -  cap. XII al Contractului de închiriere nr. 3160/04.05.2022; 

 - Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407 din 31 mai2013 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 Agtriculturii 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. 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; 
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- 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) 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.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. II alin. (1) din Contractul de 

închiriere nr. 3160/04.05.2022 pentru suprafeţe de pajişti aflate în domeniul privat al Comunei 

Ciugud, cu referire la suprafaţa de teren care face obiectul contracului, în sensul modificării 

suprafeţei de teren închiriată de la 49,93 ha, cum în mod eronat a fost înscris, la 58,93 ha, aşa cum 

este corect şi cum urmează a fi modificat prin act adiţional. 

 Art.2. Se împuternicește domnul Gheorghe Damian, primarul Comunei Ciugud, județul 

Alba să semneze actul adiţional la contractul de închiriere, ce face obiectul prezentei hotărâri.   

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.4. Hotărârea  se comunică către: 

- Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Juridic; 

- Compartimentului Achiziții publice și Investiții; 

- 1 (un) exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 13.05.2022 

Nr.57 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

84.62 % din numărul consilierilor în funcţie 

 


