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 Nr. 11508 din15.03.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind închirierea pășunii comunale Bod prin atribuire directă în anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.11511/15.03.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.11509/15.03.2021, întocmit de Silvia DAVID – Consilier Juridic; 

▪ Legea nr.32/2019 a zootehniei, 

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

pe hectar de pajiște, 

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

suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al 

municipiilor, 

▪ 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, 

▪ Act reziliere Contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei 

Bod nr. 11387/12.03.2021, 

▪ HCL nr. 95/09.06.2020 privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – 

zona Luncile Bodului, 

▪ HCL nr. 155/30.07.2020 privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – 

zona Luncile Bodului (Gorgan movilă), 

▪ Raport privind inventarierea efectivelor de bovine deținute de crescătorii de animale din comuna 

Bod nr. 10501/05.03.2021, 

▪ Contract de închiriere nr. 10096/30.04.2020 

▪ Contract de închiriere nr. 10092/30.04.2020 

▪ Contract de închiriere nr. 10100/30.04.2020 

▪ Contract de închiriere nr. 10089/30.04.2020 

▪ Contract de închiriere nr. 10083/30.04.2020 

▪ Contractul de închiriere nr. 10098/30.04.2020 

▪ Act adițional de diminuare a suprafeței închiriate nr. 11382/12.03.2021, 

▪ Act adițional de diminuare a suprafeței închiriate nr. 11400/12.03.2021, 

▪ Act de reziliere nr. 11387/12.03.2021 

▪ Cerere pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune aflate în proprietatea 

privată a comunei Bod nr. 11398/12.03.2021, 
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▪ Cerere pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune aflate în proprietatea 

privată a comunei Bod nr. 11395/12.03.2021, 

▪ Cerere pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune aflate în proprietatea 

privată a comunei Bod nr. 11350/12.03.2021, 

▪ Cerere pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune aflate în proprietatea 

privată a comunei Bod nr. 11380/12.03.2021, 

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 atribuirea pășunii rămasă liberă crescătorilor de animale 

proportional cu numărul de animale deținute după cum urmează: 

 

Nr. 

ctr. 

Nume și prenume 

fermier 

Nr. 

bovine 

deținute 

Nr. contract 

închiriere  

Suprafață pașune 

închiriată 

suplimentar 

1 COZAC EUGEN 14 10089/30.04.2020 6,883 ha (CF nr. 

106675) 

2 CENUȘAR IOAN 

IULIAN 

13 10100/30.04.2020 2,585 ha (CF 

nr.106373/106374) 

3 HARALAMBIE DORU 

NICOLAE 

9 10092/30.04.2020 1,551 ha (CF 

nr.106360/106375 

4  PELIȘOR DANIEL 27 10096/30.04.2020 4,2612 ha (CF nr. 

106855) 

 

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

 

Inițiator,                    Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


