
 

JUDEŢUL BOTOŞANI  

COMUNA MIHAI EMINESCU 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea si insusirea Procesului verbal nr.4649/04.04.2022 si a 

Procesului verbal nr.5421/15.04.2022 intocmite de Comisia  de atribuire directa 

pentru inchirieri pajisti cu privire la incheierea contractelor de inchiriere prin 

atribuire directa pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al 

comunei Mihai Eminescu 

 

Consiliul Local al Comunei MIHAI EMINESCU , întrunit în şedinţa extraordinara 

din data de 20.04.2022 ,  

Analizand : 

 - proiectul de hotarare cu privire la aprobarea si insusirea Procesului verbal nr. 

4649/04.04.2022 si a Procesului verbal nr. 5421/15.04.2022 intocmite de Comisia de atribuire 

directa pentru inchirieri pajisti cu privire la incheierea contractelor de inchiriere prin atribuire 

directa pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu; 

 - prevederile Hotararii Consiliului Local nr.29/10.04.2019 pentru aprobarea inchirierii 

pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a comunei Mihai Eminescu, 

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.69/01.04.2022 privind modificarea si 

completarea unui act administrativ –H.C.L. nr. 29/10.04.2019 pentru aprobarea inchirierii 

pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a comunei Mihai Eminescu, 

  - referatul de aprobare intocmit de Comisia de atribuire directa pentru inchirieri pajisti  

prin Presedinte –dl.Drobota Valeriu nr.5449/18.04.2022 , 

 - Procesul verbal nr.4649/04.04.2022 si Procesul verbal nr.5421/15.04.2022 intocmite 

de Comisia de atribuire directa pentru inchirieri pajisti urmare a analizei cererilor 

nr.648/17.01.2022 depusa de BUTNARIU PETRU , nr. 2640/25.02.2022 depusa de ACHIHAIE 

FLORENTIN nr. 2912/03.03.2022 depusa de ATOMEI GINA-LARISA si nr.3837/07.03.2022 

depusa de DUCEAG CONSTANTIN, nr. 4574/01.04.2022 depusa de MORUZ AUGUSTINA-

ROXANA, 

 

 



 

 - referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu privind necesitatea 

promovarii proiectului de hotarare, 

 - referatul de specialitate al Compartimentului juridic, 

 Având în vedere: 

                  - avizele comisiei pentru agricultura si activitati economice precum şi al comisiei  

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local ,   

 In conformitate cu prevederile : 

- art. 1 si 2 din Ordinul 407/2051/2013 al MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTĂRII RURALE si MINISTERULUI 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; 

- art. 9 , alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și 

exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991 cu completarile si modificarile ulterioare; 

-  H.G. nr. 1064/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.b) , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. 

a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

HOTĂRĂŞTE: 

 ART.1.(1).Se aproba si se insuseste Procesul verbal nr.4649/04.04.2022 si Procesul 

verbal nr./5421/15.04.2022 intocmite de Comisia  de pasunat cu privire la analiza si 

solutionarea a doua cereri depuse de crescatorii de animale din comuna Mihai Eminescu in 

vederea inchirierii unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Mihai Eminescu , 

categoria de folosinta «  pajisti » . 

 (2). Procesele verbale nr.4649/04.04.2022 si nr.5421/15.04.2022 sunt prevazute in 

anexa , parti integrante din prezenta hotarare. 

ART.2.  Se respinge cererea nr. 4574/01.04.2022 depusa de crescatorul de animale 

MORUZ AUGUSTINA-ROXANA  deoarece , in conformitate cu dispozitiile art.21 din 

Regulamentul de pasunat pe teritoriul administrativ al ocmunei MIhai Eminescu, judetul  

 

 



 

Botosani aprobat prin H.C.L. nr. 29/10.04.2019-Anexa 1, “cererea se poate depune pana la 

data de 15 martie a anului in curs “, iar cererea persoanei sus-mentionate a fost inregistrata 

la data de 01.04.2022 . 

ART.3. Se aproba incetarea contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate 

in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu incheiat sub nr. 5943/08.05.2019 cu 

crescatorul de animale MATEI CORNELIU ,in conformitate cu prevederile art.10.1.,lit.f) din 

prezentul contract (vanzarea animalelor) incepand cu data de 01.04.2022. 

ART.4.Se aproba incheierea Contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate 

in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu cu crescatorul de animale BUTNARIU PETRU 

, pentru suprafata de 3,00 ha teren intravilan  in trupul de Pasune “RANGA” , identificata in 

pc.133, 128, 127, 125 , CF:58124 si CF:58088 . 

ART.5. Se aproba incetarea contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate 

in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu incheiat sub nr. 5936/08.05.2019 cu 

crescatorul de animale ACHIHAEI FLORENTIN ,in conformitate cu prevederile art.10.1.,lit.I) 

din prezentul contract (acordul partilor) incepand cu data de 01.04.2022. 

ART.6.Se aproba incheierea Contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate 

in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu cu ACHIHAEI FLORENTIN –INTREPRINDERE 

INDIVIDIALA  , CUI: 45495716  pentru suprafata de 20,00 ha teren intravilan categoria de 

folosinta ”pajisti” pentru pasunatul unui numar de 371 animale din  specia “ovine” , situat 

in bloc fizic  603, parcela cadastrala  218, 221, 222, 223, identificata prin numar cadastral 

58087 si 58127, trup “Pasune Sitna” 

ART.7.Se aproba incheierea Contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate 

in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu cu crescatorul de animale ATOMEI GINA-

LARISA  pentru suprafata de 3,00 ha teren intravilan  in trupul de Pasune “RANGA” , 

identificata in pc.133, 128, 127, 125 , CF:58124 si CF:58088 . 

ART.8.Se aproba incheierea Contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate 

in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu cu crescatorul de animale DUCEAG 

CONSTANTIN , pentru suprafata de 5,00 ha teren intravilan in trupul de Pasune “PASUNE 

CUCORANI” , identificata in pc. 361, CF: 58072 . 

ART.9  Dupa incheierea contractelor de inchiriere, Comisia de atribuire directa 

pentru inchirierea pajistilor proprietate private a comunei Mihai Eminescu se va deplasa in 

teren impreuna cu locatarii-crescatorii de animale in vederea predarii-preluarii imobilelor si 

incheierea Procesului- verbal de predare-primire terenuri .   

 

 



 

ART.10 .Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Comisia 

desemnata prin Hotararea Consiliului Local nr.69/01.04.2022 . 

ART. 11. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani  

- Primarului comunei Mihai Eminescu 

- Comisiei desemnate prin H.C.L.nr.69/01.04.2022 

- Compartimentului de taxe si impozite 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        CONSILIER,   

ALECU DUMITRU 

            

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,  

                                             PTR. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI , 

                                           MIHALACHE MARINELA                                                          

 

 

 

 

NR.HOTARARE: _86/20.04.2022 

 


