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HOTARAREA NR. 30 DIN DATA DE 22 APRILIE 2021 

privind respingerea prelungirii contractelor de închiriere nr. 2778/20.05.2014, nr. 
2944/21.05.2014, nr. 2794/ 20.05.2014 şi nr. 2818/21.05.2014, nr. 964/18.02.2019, 

nr. 1052/22.02.2019, încheiate între Comuna Urechesti Judetul Bacau şi Asociaţiile 
Crescătorilor de Animale de pe raza UAT Urechesti pana la data de 31.12.2021 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 22.04.2021 

A vand in vedere: 

• Cererile înaintate de către Asociaţiile Crescătorilor de Animale din comuna Urecheşti prin care
se solicită prelungirea contractelor de închiriere a păşunilor;

• Referatul pentru aprobare înaintat de primarul comunei Urecheşti, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2498/19.04.2021;

• Raportul compartimentului de resoii din cadrul aparatului de specialitate al primarnlui Comunei
Urecheşti, înregistrat sub nr. 2497/19.04.2021;

• Avizul Comisiilor de speciulituto din oudrul Consiliului Local al Comunei Urecheşli;
Patrivit p1·evederilo1·: 

• art. 9 alin(]), alin.(2) art. 10 şi art. 11 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploalarea pajistilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, modificată şi aprobată prin Legea nr. 86/2014;

• HO nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul nr. 544/2013 al Ministerului agriculturii şi dezvoltarii rurale privind metodologia de
calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

• Ordinul comun MADR si MDRAP nr. 571/371/2015 pentru modificarea Ordinului nr. 407/2013
al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafetelor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor,
respectiv municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
capitolul V-Contractul de locaţiune, art. 861 alin. 3, art. 1777-1823;

• art. 136 alin. 4 din Constituţia României, revizuită;
• mi. 129 alin. alin. (I) lit. c) si alin. (6) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul comun nr. 407 /20 I 3 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ministrul,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru aprobarea contractelor-cadru
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;

• ,,Sectiunea a III-a „Durata contractului", punctul nr. 2 din Contractele de inchiriere nr. :
- 2778/20.05.2014 încheiat intre comuna Urechesti şi Asociaţia Crescătorilor de Animale 

,,Ferma Urechesti" pentru suprafata de păşune de 114 ha din domeniul privat al UAT Urechesti;
- 2794/20.05.2014 încheiat intre comuna Urechesti şi Asociaţia Producatorilor Agricoli
„Cornatel-Urechesti pentru suprafata de păşune de I 00, 72 ha din domeniul privat al UAT
Urechesti;



- 2818/21.05.2014 încheiat intre comuna Urechesti şi Asociaţia Producatorilor Agricoli
„Slobozia-Urechesti pentru suprafata de păşune de 100,39 ha din domeniul privat al UAT
Urechesti;
- 2944/28.05.2014 încheiat intre comuna Urechesti şi Asociaţia Producatorilor de Lapte si Carne
„Lactocarm Urechesti", pentru suprafata de păşune de 55,02 ha din domeniul privat al UAT
Urechesti;
- 964/18.02.2019 incheiat intre comuna Urechesti si fe1mierul Feraru Mihaela Cristina pentru
suprafata de pasune de 23 ha;
- 1052/22.02.2019 incheiat intre comuna Urechesti si fermierul Bogos Costel pentru suprafata de
de pa.sune de 53 <le ba,

În temeiul dispoziţiilor art. art. 196 alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al Comunei Urecheşti adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. (1) - Se respinge prelungirea Contractului de inchiriere nr. 2778/20.05.2014 încheiat 
pentru suprafaţa de păşune de 114 ha din domeniul privat al UAT Urechesti, pana la data de 31.12.2021 
inclusiv. 

(2) Se respinge prelungirea Contractului de inchiriere nr. 2794/20.05.2014 încheiat pentru
suprafata de păşune de 100, 72 ha din domeniul privat al UAT Urechesti, pana la data de 31.12.2021 
inclusiv. 

(3) Se rospingc prelungirea Contractului de i11d1iricre nr. 2818/21.05 .2014 rucheiat pentru
suprafata de păşune de 100,39 ha din domeniul pr-ivat al UAT Urechesti, pana la data de 31.12.2021 
inclusiv. 

(4) Se respinge prelungirea Contractului de inchiriere nr. 2944/28.05.2014 încheiat, pentru
suprafata de păşune de 55,02 ha din domeniul privat al UAT Urechesti, pana la data de 31.12.2021 
inclusiv. 

(5) Se respinge prelungirea Contractului de închiriere nr. 964/18.02.2019 incheiat pentru
suprafata de păşune de 23 ha, pana la data de 31.12.2021 inclusiv. 

(6) Se respinge prelungirea Contractului de închiriere nr. 1052/22.02.2019 încheiat pentru
suprafata de de păşune de 53 de ha, pana la data de 31.12.2021 inclusiv. 

Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Comunei Urecheşti pentru întocmirea şi semnarea actelor 
adiţionale la contractele de închiriere, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea 
investiţiilor efectuate de către locatar pe suprafeţele de paşune şi altele asemenea, cu condiţia ca prin 
prelungire să nu se depăşească tern1enul prevazut la ART. 1 precum şi suprafeţele de teren stipulate în 
contractele de închiriere. 

Art. 3. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunostinţă în condiţiile legii şi 
se comunică prin grij a Secretarului Gerneral al comunei Urecheşti, Asociaţiilor Crescătorilor de 
Animale din comuna Urecheşti în calitate de parti contractante, Primarului Comunei Urecheşti şi 
Instituţiei Prefectulului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Art. 4. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată in termen de 30 zile la Tribunalul Bacău - Secţia a II 
a Civilă şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 privind conteciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă . .  

Art. 5. - Prezenta Hotărâre a fost respinsa de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti, judeţul 
Bacău, în şedintă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, respectiv cu un număr de 5 voturi "pentru", O voturi "împotriva" şi 7 "abţineri" din 
totalul de 12 consilieri prezenti în functie. 
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Contrasemnează 
P. Secretar General a Comunei Urecheşti

(Delegat) Al a anţa




