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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.50 
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate pe 

domeniu privat al municipiului, judeţul Vaslui 
 
 

Consiliul local al municipiului Husi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a 
suprafeţelor de pajişti aflate pe domeniul privat al municipiului Husi, judeţul Vaslui; 
prevederile H.C.L. Husi nr.32/27.02.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire 
la organizarea, administrarea de pe raza Municipiului Husi; prevederile O.U.G. 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, cu modificările si completările 
ulterioare ; prevederile H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/199l;prevederile Ordinului nr. 544/2013, 
privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte 
;prevederile Ordinului comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si 
Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice nr. 407/2051/2013, pentru 
aprobarea contractelor -cadru de concesiune si închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate 
în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; prevederile 
art.1777 - art. 1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 
modificările si completările ulterioare; prevederile Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările 
ulterioare ; prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin.(5) lit.b), art. 115 
alin.(l) lit.b) si art. 123 alin.(l) si alin. (2) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

In temeiul art.45, alin.(3) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
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                                      H  O T Ă R Ă S T E :  

 
 

    Art.1.Se aprobă modificarea contractelor de inchiriere a suprafeţelor de pajişti aflate pe 

domeniul privat al municipiului Husi, judeţul Vaslui către crescătorii de animale din municipiul 

Husi,  prin prelungirea cu o perioada de 5 ani de la data expirării contractului. 

    Art.2. Modificarea prevazuta la art.1 va face obiectul unor acte aditionale la 

contractele de inchiriere, cu continutul prevazut in Anexa, care face parte din prezenta hotărâre. 

    Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan, de a semna actele 

adiţionale la contractele de închiriere, in numele si pentru Municipiul Husi.     

   Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează primarul municipiului Huşi.                    
 

 

                                                                                    HUȘI, 28 februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                             Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


