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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație 

publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești  
 

 Analizând referatul de aprobare al primarului,   raportul de specialitate și solicitările crescătorilor de 
animale, precum și necesitatea și oportunitatea închirierii trupurilor de pășune  libere de contract, aflate în 
proprietatea publică a comunei Bodești; 
 Având în vedere prevederile: 

-  Noului Cod Civil 
- Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a 

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

- HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor OUG 
nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinului nr.544/2013 al MADR privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale 
pe hectar pajiște; 

- Legii nr.32/2019 a zootehniei; 
- Legii nr. 52/2003 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 42 din 29.08.2019 privind aprobarea 

Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești; 
 Văzând prevederile: art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și  
art. 339 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codul administrativ. 
 În temeiul dispozițiilor art. 87 alin. (1), alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 
art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g, art.196 alin. (1) lit. a), art. 333 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1.  Se modifică hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație 
publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești,  în sensul că se abrogă 
punctele 2.6 și 7.1 din Anexa nr. 1  - Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică, a unor 
trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești. 
 Art.2. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  
 
 Nr. 32 din 19.05.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 19.05.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (3) litera c) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
  

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
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