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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T A R A R E 
privind concesionarea pasunii  (islazului comunal),  teren situat in comuna Bodesti, judeţul 

Neamţ 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 Avand in vedere prevederile: 
 -  Ordinului 541/2009  pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii 
de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin 
Ordinul Ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice 
nr.226/235/2003, 
-Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrareasi exploatarea pajistilor, 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică,  
- Hotararii Guvernului nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică. 

Vazand referatul  raportul viceprimarului comunei Bodesti privind concesionarea  a pasunii 
(islazului comunal) al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.  (5) litera a),  ale art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1  Se aproba  concesionarea pasunii  comunale (islazului comunal),  pe loturi de 
pasune in suprafata  totala de 436,43 ha  teren situat in comuna Bodesti, judeţul Neamţ dupa 
cum urmeaza : 

Lotul Suprafata lotului 
- ha- 

Trupul de pasune Suprafata trupului 
-ha- 

Ceuca  89,73 
Capul Dealului 63,24 
Breazda  68,21 
Corni  16,31 

Lotul 1 
(vechile suprafete 
pentru bovine) 334,43 

Oslobeni 96,94 
Groapa Oprii 6,74 
Corni  40,89 

Lotul 2 
 (vechile suprafete 
pentru ovine) 

102 
Oslobeni 54,37 

Total  436,43  436,43  
Amplasamentul, forma, mărimea şi împărţirea pe loturilor si trupurilor este conformă cu  

planurile de situaţie anexate la caietul de sarcini. 
Art. 2  Se aproba Studiul de oportunitate  in vederea  concesionarii islazului comunei 

Bodesti, intocmite de ing. Mondan Ghiorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotarare.  
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Art. 3  Se aproba Documentatia de atribuire a contractelor de concesiune pentru loturile 
de pasuni din comuna Bodesti, anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 4  Se aproba Caietul de sarcini  privind concesionarea suprafetei totale de 436,43 ha  , 
teren cu destinatia pasune, impartita in doua loturi de pasune, apartinand domeniul  public al 
comunei Bodesti, anexa nr. 3 la prezenta hotarare. 

Art. 5  Contractul de concesiune va fi incheiat cu respectarea legislatiei privind 
concesionarea pasunilor locale.  

Art. 6   Se numeste Comisia de evaluare in urmatoarea componenta: 
Crismariu Ioan  - viceprimarul comunei Bodesti  - Presedinte 
Iftode Elena – consilier UAT - Membru 
Bostan Ionel - secretar - Membru  
Pascu Mioara -  consilier contabil  - Membru  
Budis Constantin – consilier  - Membru  
Tomescu Gheorghe - consilier - Membru supleant 
Birsan Maria - referent - Membru supleant 

 
Art. 7  Viceprimarul comunei  si consilierul U.A.T. , in colaborare cu celelalte 

compartimente din cadrul Primariei comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
 Art.8  Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate. 

 
 

 
 
 
 
Nr. 16 din 29.02.2012 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : 15  voturi pentru;  0 voturi contra; 0 abţineri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta, 
Crismariu Ioan 

 
Contrasemneaza pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 


