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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1exemplar – Compartimentul Agricol și Mediu 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa 

Primăriei comunei Bod. 

P a g i n ă  1 | 1 

CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 09.06.2020 

HOTĂRÂREA nr.95 

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – zona Luncile Bodului  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.11923/09.06.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.11922/09.06.2020, întocmit de Ionela-Mirela MEDREA, Inspector – Compartimentul 

Agricol și Mediu; 

▪ Legea nr.32/2019 a zootehniei; 

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

şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

▪ HG nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;  

▪ ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de 

pajişte; 

▪ ORDIN nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor 

de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

▪ OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

▪ Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 

▪ Declarațiile pe propria răspundere a fermierilor din Comuna Bod; 

▪ HCL nr.65/30.04.2020 privind stabilirea prețului pentru închirierea pășunii, proprietate privată a Comunei Bod; 

▪ HCL nr.67/30.04.2020 privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă 

▪ HCL nr.72/30.04.2020 privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor – terenuri situate în comuna Bod 

(luncile pășunii); 

▪ Extrasele de Carte Funciară nr.106765, nr.106766, nr.106762, nr.106673, nr.106674; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(5) lit.b) și art.196din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă - zona 

Luncile Bodului, conform ANEXEI  1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                                Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” din totalul de 8 consilieri prezenți. 


