
 
 

                        
 
 

    
               Comuna Padureni,   judetul Vaslui, telefon/ fax 0235.485785 

          e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com  cod postal 737395 
 

HOTĂRÂREA  nr. 6  
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractele de  închiriere a 
suprafeţelor de pajişti din domeniul privat al  comunei Pădureni, judeţul Vaslui 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei  Pădureni , întrunit în şedinţă ordinară în data  de 02.02.2018 

 Având în vedere : 

-  expunerea de motive a primarului  comunei Pădureni, judeţul Vaslui;     

-  Raportul de specialitate al compartimentului de resort întocmit de agentul agricol; 

-  Avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei  Pădureni  , privind aprobarea 

Actului adiţional nr. 1  la Contractele de  închiriere  a suprafetelor de pajişti din comuna Pădureni ;  

- Prevederile art. 9 O.U.G. nr.34/2013  pentru aprobarea  organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;  

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe 

hectar de pajiste; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 

34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

- Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 224 din 15.12.2017  privind stabilirea preturilor medii ale 

produselor agricole exprimate in natura in contractul de arenda pentru anul fiscal 2018; 

-  prevederile  art. 6 din  Hotararea Consiliului local al comunei Pădureni  nr. 6/ 29 ianuarie 2016  si  

prevederile art. IV din Contractul de inchiriere  a suprefetelor de păşuni aflate in administrarea Consiliului 

local ; 

-prevederile art. 28, alin. (3) din legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificările 

si completarile ulterioare; 

 În baza prevederilor  art.  36 alin.(5), lit. b), art.123 alin. (1)coroborate cu prevederile  art. 115. alin. 

(1) litera b)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  



 

 

 

 

             Art. 1. Se aprobă  Actul  adiţional nr. 1 la Contractele de  inchiriere a suprafetelor de pajişti  

din comuna Pădureni   prevazut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se  stabileste  suma  de  250 lei /ha/an   pentru  suprafetele de pajişti închiriate din domeniul 

privat al comunei Pădureni. 

Art.3. Se împuterniceşte  primarul comunei Pădureni , domnul  Diaconu Temistocle   să semneze în 

numele şi pentru   Consiliului Local al comunei Pădureni ,  Actele  adiţionale  la Contractele de inchiriere  a 

suprafetelor  de pajişti din comuna Pădureni.  

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul si 

contabilul  primariei comunei Pădureni.  

Art. 5 .Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui; Primarului comunei 

Padureni; Afişare si postare; 

Padureni   2 februarie 2018 
                 
 
                                                

                                                                   Avizat pentru legalitate, 
         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                            Secretar comuna       
                  CONSILIER LOCAL                         Munteanu Mirela  
                        
                 BUCIUMAŞ SILVIU 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total consilieri 13
Prezenţi   
Pentru  
Împotrivă  
Abţineri  



  Anexa la Hotararea Consiliului local  al    
comunei Pădureni nr. ___/_______2018 

 
 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2018 

  la Contractele de  închiriere  

a suprafetelor de pajişti din comuna Pădureni  

 

I. Părtile : 

 

1. Comuna  Pădureni , prin Consiliul local al comunei Pădureni   , cu sediul în 

localitatea Pădureni  , judetul Vaslui   , reprezentată prin primarul comunei Diaconu 

TEmistocle    ,  in calitate de  locator   , pe de o  parte ,  

Şi  

2.     …………………………………………………   avand  calitatea de locatar , pe de  

alta parte , 

Au    convenit   modificarea   Contractului    de inchiriere   nr. _______/_______   

aprobat cu Hotararea Consiliului local Pădureni  nr. 6/2016, dupa  cum  urmează : 

 

1 . Art. IV . alin. 1.  va avea urmatorul cuprins : 

 

           Preţul închirierii este de 250 lei/ha / an , conform condiţiilor art. 6 alin. (3) şi (4) 

din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind 

organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

 

  Celelalte  prevederi raman nemodificate . 

 

                                                                          Partile: 

 

                   1.Comuna Pădureni  ,                              2. ___________________________ 

                 Diaconu Temistocle , primar     

 
             ……………………………….              ........................................                
                                                                                                                                          
 
 



 


