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HOTĂRÂREA NR. 54 

din 29.04.2016 
 

privind aprobarea rezilierii contractului-cadru nr.6208/29.06.2015 de închiriere pentru 
suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Ibănești încheiat cu 

Asociația Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu 
 
Consiliul Local al comunei Ibănești, întrunit în ședință ,,de îndată,, la data de 29 aprilie 2016; 
Luand act de: 
-Cererea Asociației Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu, înregistrată sub 
nr.4715/28.04.2016 prin care solicită rezilierea contractului-cadru nr.6208/29.06.2015 de 
închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Ibănești datorită 
modificării legislației privind acordarea subvențiilor pe suprafața de teren, fiind în 
imposibilitate de a putea respecta prevederile art.1 din caietul de sarcini și datorită creșterii 
cheltuielilor în sarcina asociației disporporționat față de valoarea masei verzi de pe pășuni; 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4750 din data de 28.06.2016 prezentat de catre 
consilierul juridic din cadrul Aparatului permanent de lucru al consiliului local prin care 
propune aprobarea rezilierii contractului-cadru nr.6208/29.06.2015 de închiriere pentru 
suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Ibănești încheiat cu Asociația 
Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu;  
-Expunerea de motive nr.4748 din data de 28.04.2016 prezentata de catre Primarul comunei 
Ibănești; 
Avand în vedere aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate pe teritoriul 
comunei Ibănești prin HCL nr.22/29.02.2016 , se impune respectarea lui de către utilizatorii 
de pajiști conform O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
care la art.9 alin.(72) prevede că ,,Unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligația de a include în cadrul documentației 
de concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente amenajamentul pastoral și condițiile 
speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”;  
Ținând cont de prevederile art.11 din HCL nr.42/08.06.2015 privind închirierea pajiștilor 
comunei Ibănești, care prevede că ,,în cazul în care legislația în vigoare în domeniul 
întreținerii pajiștilor, creșterii animalelor și acordarea subvențiilor se modifică în așa măsură 
încât contractul de închiriere devine neaplicabil sau contrar prevederilor legale, contractul se 
poate rezilia amiabil cu acordul ambelor părți”; 
Ținând cont de modul de calcul al prețului minim, conform art.6 alin.(3) din Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/2013, care prevede că prețul minim 
al închirierii este ,,diferența  dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale și valoarea 
totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv 
investiții/materiale și lucrări anuale prevăzute în acesta, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare”, Asociația Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu, prin cererea înregistrată 
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sub nr.4715 din data de 28.04.2016 și-a exprimat opțiunea de a rezilia contractul datorită 
depășirii condițiilor respective și modificării legislației privind acordarea subvențiilor pe 
suprafața de teren. 
Ţinând seama de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.121 alin.(2), art.123 alin.(2) și 
alin.(3), art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. - Se aprobă, începand cu data de 29 aprilie 2016,rezilierea contractului-cadru 

nr.6208/29.06.2015 de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al 
comunei Ibănești încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu. 

Art. 2. –Primăria va face demersurile pentru organizarea unei noi licitații de atribuire, 
în noile condiții. 

Art. 3. –Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Ibănești. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Ibăneşti, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Mureș pentru 
verificarea legalității, Primarului comunei Ibăneşti pentru aducerea la îndeplinire, Asociației 
Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea 
pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro 

 
   

                   Președinte de ședință,  
  Dan Ioan   
            Contrasemnează, 
       P.Secretar, 
       Consilier juridic 
            Gliga Ramona-Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Total de consilieri în funcție: 11, din care prezenți: 11 
Adoptată cu _10    voturi pentru, __0__ voturi împotrivă, __1__ abțineri 
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