
CONSILIUL 
 
 

HOTĂ
Cu privire la Îndreptarea Hot

contractelor de arend
 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:

Hotărârea consiliului local al 
contractelor de arendă încheiate cu organiza
Județului Harghita nr.: 6162/SL/25.04.2018

Nota de fundamentare nr.: 253/S/03.09.2018; Proiectul de 
Raportul Compartimentului de specialitate nr.: 268/S/15.09.2018; Avizul de legalitate nr.: 
277/S/16.09.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 286/S/21.09.2018;

Ținând cont de prevederile legale:

Art. 9 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările 
completările ulterioare; 

Art. 6 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările 

Anexa nr.: 2 din Ordinul MADR 407/2013 pentru aprobarea contractelor 
şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor, cu modificările 

Anexa nr.: 2 din Ordinul MDRAP 2051/2013 pentru aprobarea contractelor 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările 

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1836 
completările ulterioare, coroborat cu art. 61 al. (2) din Legea 215/2001 privind administra
publică locală republicată cu modificările 

În temeiul prevederilor art. 123 al. (1)
215/2001 privind administra
ulterioare; 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR.:54/2018 
Îndreptarea Hotărârii nr.: 20/2018 privind aprobarea 

contractelor de arendă încheiate cu organizațiile non

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Hotărârea consiliului local al Comunei Ulieș nr.: 20/2018 privind aprobarea prelungirii 
contractelor de arendă încheiate cu organizațiile non profit; Obiecția de legalitate a Prefecturii 

țului Harghita nr.: 6162/SL/25.04.2018 

Nota de fundamentare nr.: 253/S/03.09.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 244/S/03.09.2018; 
Raportul Compartimentului de specialitate nr.: 268/S/15.09.2018; Avizul de legalitate nr.: 
277/S/16.09.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 286/S/21.09.2018; 

Ținând cont de prevederile legale: 

ivind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările 

Art. 6 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

Anexa nr.: 2 din Ordinul MADR 407/2013 pentru aprobarea contractelor 
şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Anexa nr.: 2 din Ordinul MDRAP 2051/2013 pentru aprobarea contractelor 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1836 și urm. din Codul Civil republicat, cu modific
completările ulterioare, coroborat cu art. 61 al. (2) din Legea 215/2001 privind administra

licată cu modificările și completările ulterioare 

rt. 123 al. (1), art. 36 al. (5) lit. a)., art. 45 al. (1) 
215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările 

Consiliul local al comunei Ulieș: 

Ș 

 
aprobarea prelungirii 

țiile non-profit 

ș nr.: 20/2018 privind aprobarea prelungirii 
țiile non profit; Obiecția de legalitate a Prefecturii 

Hotărâre nr.: 244/S/03.09.2018; 
Raportul Compartimentului de specialitate nr.: 268/S/15.09.2018; Avizul de legalitate nr.: 

ivind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și 

Art. 6 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

Anexa nr.: 2 din Ordinul MADR 407/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune 
şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 

Anexa nr.: 2 din Ordinul MDRAP 2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 

ulterioare; 

și urm. din Codul Civil republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu art. 61 al. (2) din Legea 215/2001 privind administrația 

art. 45 al. (1) și art. 115 din Legea 
ă locală republicată cu modificările și completările 



CONSILIUL 
 
 

Art. 1. Hotărâște revocarea Hot
arendă încheiate cu organizațiile non profit.

Art. 2. Pe baza prevederilor OG 34/2013 se închiriază paji
al comunei Ulieș pentru Asociația Egeert, Asociația HomorodSzentlaszloert Cooperativa agricol
Jasfalvi Gazdak, Kooperativa Agricolă Kanyadi Orhegy.

Art. 3. Prețul contractelor vor fi determinate prin înmulțirea 
mediu al masei verzi comunicat de Consiliul Jude

Art. 4. Din prețul arendei se vor deduce anual cheltuielile, investițiile și cheltuie
pentru implementarea amenajamentul pastoral.

Art. 5.Contractele vor fi încheiate conform Anexei nr.: 2 din Ordinul MADR nr.: 2051/2013 de 
către Viceprimar pentru o perioadă de 10

Art. 6.Prezenta Hotărâre se va comunica Viceprimarului, comp
Compartimentului de contabilitate, Persoanei desemnate cu atribu
Prefectului Județului Harghita.

 
 COMUNA ULIES 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
 ORBAN LUKACS 
  
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru
prezenţi. 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ște revocarea Hotărârii nr.: 20/2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de 
țiile non profit. 

Pe baza prevederilor OG 34/2013 se închiriază pajiștile aflate în domeniul public și privat 
ș pentru Asociația Egeert, Asociația HomorodSzentlaszloert Cooperativa agricol

Jasfalvi Gazdak, Kooperativa Agricolă Kanyadi Orhegy. 

țul contractelor vor fi determinate prin înmulțirea masei verzi disponibile cu pre
mediu al masei verzi comunicat de Consiliul Județean Harghita per hectar per an.

țul arendei se vor deduce anual cheltuielile, investițiile și cheltuie
pentru implementarea amenajamentul pastoral. 

Contractele vor fi încheiate conform Anexei nr.: 2 din Ordinul MADR nr.: 2051/2013 de 
iceprimar pentru o perioadă de 10 ani. 

Prezenta Hotărâre se va comunica Viceprimarului, compartimentului de taxe 
Compartimentului de contabilitate, Persoanei desemnate cu atribuții de secretar și Instituției 

țului Harghita. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

 Cu atr

voturi pentru 0 voturi împotriva şi 0 abţineri din numărul de 

Ș 

ărârii nr.: 20/2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de 

știle aflate în domeniul public și privat 
ș pentru Asociația Egeert, Asociația HomorodSzentlaszloert Cooperativa agricolă 

masei verzi disponibile cu prețul 
țean Harghita per hectar per an. 

țul arendei se vor deduce anual cheltuielile, investițiile și cheltuielile impuse 

Contractele vor fi încheiate conform Anexei nr.: 2 din Ordinul MADR nr.: 2051/2013 de 

artimentului de taxe și impozite, 
ții de secretar și Instituției 

Contrasemneaza, 
Persoana desemnată  

Cu atribuții de secretar 
Fazakas Laszlo 

abţineri din numărul de 9 consilieri 


