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HOTĂRÂREA NR. 56 

Din 25 august 2015 

 

privind aprobarea actelor aditionale de modificare a termenului de plata  a contractelor de 

inchiriere pajisti incheiate in  anul 2015   

în oraşul Ungheni 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă ordinară  din data de 25 august 2015, 

 

   Având in vedere: 

           Cererile inregistrate la Primăria Oraş Ungheni sub numerele: 

 

-18009/04.08.2015-Chirila V.Ionel, administrator al PFA Chirila V.Ionel detinător trup pasune 

„Satu Vechi-Tau –Barta” 

-18010/04.08.2015-Boar Alexandru, presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Bovine si Ovine 

Sausa,detinator trup pasune „Hodaie” 

-18011/04.08.2015-Muresan Liviu,detinator trup pasune”Dumblaca” 

-18012/04.08.2015-Pascu Claudia,detinator trup pasune” La grajduri si Peri” 

-18013/04.08.2015-Moldovan Petrisor,detinator trup pasune „Barta” 

-18014/04.08.2015-Boar Ioan,detinator trup pasune „Peri Morosechi” 

-18015/04.08.2015-Palaghie Nicolaie, detinator trup pasune „Peri Moresti” 

-18016/04.08.2015-Radutiu Nicolaie, detinator trup pasune „Dumblaca”-„Calea Oii-Recea” 

-18017/04.08.2015-Serban Dorel, detinator trup pasune”Peri Moresti” 

-18130/13.08.2015-Iancu Florin Lucian ,detinator trup pasune „Craci”-Cerghid. 

-18140/13.08.2015-Belean Loredana,detinator trup” pasunea Gastelor „-Vidrasau 

 

   -Referatul de specialitate nr.4970/19.08.2015 intocmit de serviciul Financiar contabil-Birou 

impozite si taxe locale, 

   -Referatul de aprobare 4969/19.08.2015 a d.lui Prodan Victor -primarul oraşului Ungheni, 

Raportului de specialitate nr. 4970/19.08.2015 a d.nei Nistor Adriana-consilier,  

  Având în vedere prevederile  din HG nr.78/2015 privind modificarea si completarea 

OUG. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente,si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

- prevederile HG nr.1064/2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG 

nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

-Luand in considerare prevederile art.551, art.552, art.553, cap.II din Legea nr.287/2009, noul 

cod civil, republicat in 2011 



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

cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al 

comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, 

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

animale pe hectar de pajiste, 

- Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare art.63 al.lit (c,) si al.5 lit.(d); 

 -conform prevederilor din contractele de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in 

domeniul privat al Orasului Ungheni-cap.XII, art.2 si 3: 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1.  Se aprobă actele adiţionale de  modificare a  termenului de plată a contractelor de 

închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Ungheni conform 

anexei nr.1, care face parte integranta din  hotărâre. 

              Pentru anul 2015, termenul de plată a chiriei se modifică de la 30 septembrie 2015 la 20 

decembrie 2015. 
 

Art.2 Se împuterniceşte primarul Oraşului Ungheni pentru semnarea actelor adiţionale. 

 

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, 

-Primarului oraşului Ungheni 

-Serviciului financiar-contabil  

-Deţinătărilor contractelor de închiriere 

-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni. 

Adoptată în Ungheni, la data de 25 august 2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ  

 

 BUTA MONICA VALENTINA                            P. SECRETAR PLATON MIHAIL 

 

 


