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HOTĂRÂREA NR. 42 / 2020 

aprobarea modificării unor Contracte de închiriere 

a pășunilor comunale prin Acte Aditionale 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 30 iunie 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 127 /2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 2989/2020; 

- raportul de specialitate prezentată de secretarul general al comunei Sândominic cu 

nr. 3004/2020; 

- raportul de specialitate nr.2990/2020 prezentată de referentul de achiziții publice 

d-l Boros Csaba; 

- avizul Comisiei de activități economico-financiară și avizul Comisiei de amenajare 

teritorială, urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice, arhitectură, agricultură; 

 

Luând în considerare Contractele de închiriere nr.2687/12.05.2017 și nr.2688/12.05.2017 

pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, respectiv al 

municipiilor; 

 

Ținând cont de Hotărârea nr.318/2019 al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea 

prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor 

contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția 

de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2020, a căror stabilire este de competența 

Consiliului Județean Harghita; 

 

Văzând Amenajamentul Silvopastoral al pășunilor proprietate privată aparținând 

comunei Sândominic elaborat în anul 2017 de SC EUROSILV SRL Brașov și 

Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Sândominic, județul Harghita 

elaborat de Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita în anul 2018; 
 

Pe baza Hotărârii Comisiei județene ptr. reconstituirea dreptului de proprietate conform 

Legii fondului funciar nr.24/1991 privind validarea propunerilor înaintate de comisia 

pentru stabilirea dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar al comunei 

Sândominic; 
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În conformitate cu prevederile: 

 Ordonantei de urgență 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991; 

 Legii nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

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

 Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.407/2013 pentru 

aprobarea contractelor –cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor  de apjiști 

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

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c”, art.139 alin. (3) lit. ”g”şi art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr.2687/12.05.2017 pentru 

suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor 

încheiat cu Gáll Levente, domiciliat în loc. Mădăraș nr.629, conform ACTULUI 

ADITIONAL NR.1, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art.2. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr.2688/12.05.2017 pentru 

suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor 

încheiat cu Dobos Attila, domiciliat în loc. Sândominic nr.541, conform ACTULUI 

ADITIONAL NR.1, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește D-l primar 

KARDA RÓBERT prin semnarea Actelor Aditionale la Contractele de închiriere a 

pășunilor comunale. 
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Art.4 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate prin grija d-nei secretar general 

Instituției Prefectului, primarului comunei Sândominic, locatarilor Gáll Levente și Dobos 

Attila, Biroului finaciar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, 

Compartimentului de agricultură și de cadastru, și totodată se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul Primăriei, precum și pe site-ul comunei Sândominic pentru a putea 

fi accesat de comunitatea locală. 

 

 

Sândominic, la 30 iunie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Binder Levente-János                   Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
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Nr. ............../...........2020        ANEXA NR.1 

          la HCL nr. 42/30.06.2020 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la Contractul de închiriere nr. 2687/12 mai 2017 

 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea 

comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor 

 

Părțile contractante:  

 

COMUNA SÂNDOMINIC, cu sediul în Comuna Sândominic, nr. 507, jud. Harghita, 

CUI 4245879, reprezentată prin KARDA RÓBERT, în calitate de primar, 

– în calitate de Locator – 

și 

 

GÁLL LEVENTE, având CNP 1760103190139, cu domiciliul în localitatea Mădăraș 

nr.629, județul Harghita, 

– în calitate de  Locatar – 

 

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ și Normele Metodologice privind OUG 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991; 

 

Luând în considerare faptul că s-a constatat la fața locului, că din pășunea comunală 

EPERJES în suprafață totală de 53 ha s-a împădurit 2 trupuri, și anume un trup având o 

suprafață de 9,80 ha și un trup având o suprafață de 18, 36 ha , care prin efectul 

Codului Silvic s-au inclus în  fondul forestier național, fără a schimba categoria de 

folosință a terenului. 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. ...../2020 privind 

aprobarea modificării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale prin Acte 

Aditionale; 

 

prin comun acord au decis următoarele modificări ale Contractul de închiriere nr. 

2687/12 mai 2017 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, 

respectiv al municipiilor, după cum urmează: 
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ART. I.: Titlul Contractului se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”CONTRACT NR.2687/12.05.2017 de închiriere pentru pășunea comunală aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita situată la locul numit 

EPERJES-teritoriul administrativ al comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău”. 

 

ART.II. În cadrul Capitolului II pct. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pășunii comunale aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, pentru pășunatul unui număr de 75 

animale de specia ovine, situată la tarlaua EPERJES, în suprafață de 25 ha, 

identificată prin număr cadastral neidentificat și în schița anexată care face parte 

integrantă din prezentul Act Aditional”. 

 

ART.III. În cadrul Capitolului II pct. 2 se abrogă. 

 

ART.IV. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 1 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Prețul chiriei se stabilește în felul următor: 240 lei/ha/an în funcție de valoarea 

masei verzi pe hectar calculat în funcție de prețul  mediu stabilit de Consiliul 

Județean Harghita prin Hotărârea nr.318/2019”. 

 

ART.V. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 3 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Plata chiriei se va face anual în sumă integrală până la data de 01 octombrie al 

fiecărei an pentru anul în curs.” 

 

Prezentul act Adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale și intră în vigoare 

la data de 01 iulie 2020. 

 

  LOCATOR,      LOCATAR, 

     Comuna Sândominic        GÁLL LEVENTE 

       PRIMAR, KARDA RÓBERT 

 

 

 

 

VIZAT ptr. legalitate, Secretar general, 

      BOTH KINGA-ZSUZSANNA 
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Nr. ............../...........2020        ANEXA NR.2 

          la HCL nr.42/30.06.2020 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la Contractul de închiriere nr. 2688/12 mai 2017 

 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea 

comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor 
 

Părțile contractante:  

 

COMUNA SÂNDOMINIC, cu sediul în Comuna Sândominic, nr. 507, jud. Harghita, 

CUI 4245879, reprezentată prin KARDA RÓBERT, în calitate de primar, 

– în calitate de Locator – 

și 

 

DOBOS ATTILA, având CNP 1780328190139, cu domiciliul în localitatea Sândominic 

nr.541, județul Harghita, 

– în calitate de  Locatar – 

 

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, și Normele Metodologice privind OUG 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991; 

 

Luând în considerare faptul că s-a constatat la fața locului, că din pășunea comunală 

KURMATURA în suprafață totală de 34,5 ha s-a împădurit într-o o suprafață de 2,5 ha , 

care prin efectul Codului Silvic va fi inclus în  fondul forestier național, fără a schimba 

categoria de folosință a terenului. 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. ...../2020 privind 

aprobarea modificării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale prin Acte 

Aditionale; 

 

prin comun acord au decis următoarele modificări ale Contractul de închiriere nr. 

2688/12 mai 2017 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, 
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respectiv al municipiilor, după cum urmează: 

 

ART. I.: Titlul Cotractului se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”CONTRACT NR.2688/12.05.2017 de închiriere pentru pășunea comunală aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita situată la locul numit 

KURMATURA-teritoriul administrativ al comunei SÂNDOMINIC”. 

 

ART.II. În cadrul Capitolului II pct. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pășunii comunale aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, pentru pășunatul unui număr de 96 

animale de specia ovine, situată la tarlaua KURMATURA, în suprafață de 32 ha, 

identificată prin număr cadastral 189 și în schița anexată care face parte integrantă 

din prezentul Act Aditional”. 

 

ART.III. În cadrul Capitolului II pct. 2 se abrogă. 

 

ART.IV. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 1 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Prețul chiriei se stabilește în felul următor: 240 lei/ha/an în funcție de valoarea 

masei verzi pe hectar calculat în funcție de prețul  mediu stabilit de Consiliul 

Județean Harghita prin Hotărârea nr.318/2019”. 

 

ART.V. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 3 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Plata chiriei se va face anual în sumă integrală până la data de 01 octombrie al 

fiecărei an pentru anul în curs.” 

 

Prezentul act Adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale și intră în vigoare 

la data de 01 iulie 2020. 

 

  LOCATOR,      LOCATAR, 

     Comuna Sândominic          DOBOS ATTILA 

       PRIMAR, KARDA RÓBERT 

 

 

 

 

VIZAT ptr. legalitate, Secretar general, 

      BOTH KINGA-ZSUZSANNA 
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Nr. ............../...........2020        ANEXA NR.1 

          la HCL nr......../......2020 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la Contractul de închiriere nr. 2687/12 mai 2017 

 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea 

comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor 
 

Părțile contractante:  

 

COMUNA SÂNDOMINIC, cu sediul în Comuna Sândominic, nr. 507, jud. Harghita, 

CUI 4245879, reprezentată prin KARDA RÓBERT, în calitate de primar, 

– în calitate de Locator – 

și 

 

GÁLL LEVENTE, având CNP 1760103190139, cu domiciliul în localitatea Mădăraș 

nr.629, județul Harghita, 

– în calitate de  Locatar – 

 

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ și NM OUG 34/2013; 

 

Luând în considerare faptul că s-a constatat la fața locului, că din pășunea comunală 

EPERJES în suprafață totală de 53 ha s-a împădurit 2 trupuri, și anume un trup având o 

suprafață de 9,80 ha și un trup având o suprafață de 18, 36 ha , care prin efectul Codului 

Silvic s-au inclus în  fondul forestier național, fără a schimba categoria de folosință a 

terenului. 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. ...../2020 privind 

aprobarea modificării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale prin Acte 

Aditionale; 
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prin comun acord au decis următoarele modificări ale Contractul de închiriere nr. 

2687/12 mai 2017 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, 

respectiv al municipiilor, după cum urmează: 

 

ART. I.: Titlul Contractului se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”CONTRACT NR.2687/12.05.2017 de închiriere pentru pășunea comunală aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita situată la locul numit 

EPERJES-teritoriul administrativ al comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău”. 

 

ART.II. În cadrul Capitolului II pct. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pășunii comunale aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, pentru pășunatul unui număr de 

…..animale de specia ovine, situată la tarlaua EPERJES, în suprafață de 25 ha, 

identificată prin număr cadastral…. și în schița anexată care face parte integrantă 

din prezentul Act Aditional”. 

 

ART.III. În cadrul Capitolului II pct. 2 se abrogă. 

 

ART.IV. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 1 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Prețul chiriei se stabilește în felul următor: 240 lei/ha/an în funcție de valoarea 

masei verzi pe hectar calculat în funcție de prețul  mediu stabilit de Consiliul 

Județean Harghita prin Hotărârea nr.318/2019”. 

 

ART.V. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 3 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Plata chiriei se va face anual în sumă integrală până la data de 01 octombrie al 

fiecărei an pentru anul în curs.” 
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Prezentul act Adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale și intră în vigoare la 

data de 01 iulie 2020. 

 

  LOCATOR,      LOCATAR, 

     Comuna Sândominic        GÁLL LEVENTE 

       PRIMAR, KARDA RÓBERT 

 

 

 

 

VIZAT ptr. legalitate, Secretar general, 

      BOTH KINGA-ZSUZSANNA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

P R I M Ă R I A  

 
Sândominic Cod 537275 str. Principală nr.507 

Tel: 0266-336005, Fax: 0266-336578  e-mail: office@domokos.ro 

 

1 

 

Nr. ............../...........2020        ANEXA NR.2 

          la HCL nr......../......2020 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la Contractul de închiriere nr. 2688/12 mai 2017 

 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea 

comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor 
 

Părțile contractante:  

 

COMUNA SÂNDOMINIC, cu sediul în Comuna Sândominic, nr. 507, jud. Harghita, 

CUI 4245879, reprezentată prin KARDA RÓBERT, în calitate de primar, 

– în calitate de Locator – 

și 

 

DOBOS ATTILA, având CNP 1780328190139, cu domiciliul în localitatea Sândominic 

nr.541, județul Harghita, 

– în calitate de  Locatar – 

 

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, și NM OUG 34/2013; 

 

Luând în considerare faptul că s-a constatat la fața locului, că din pășunea comunală 

KURMATURA în suprafață totală de 34,5 ha s-a împădurit într-o o suprafață de 2,5 ha , 

care prin efectul Codului Silvic va fi inclus în  fondul forestier național, fără a schimba 

categoria de folosință a terenului. 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. ...../2020 privind 

aprobarea modificării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale prin Acte 

Aditionale; 
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prin comun acord au decis următoarele modificări ale Contractul de închiriere nr. 

2688/12 mai 2017 pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea comunelor, orașelor, 

respectiv al municipiilor, după cum urmează: 

 

ART. I.: Titlul Cotractului se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”CONTRACT NR.2688/12.05.2017 de închiriere pentru pășunea comunală aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita situată la locul numit 

KURMATURA-teritoriul administrativ al comunei SÂNDOMINIC”. 

 

ART.II. În cadrul Capitolului II pct. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pășunii comunale aflată în 

domeniul privat al comunei Sândominic, pentru pășunatul unui număr de 

…..animale de specia ovine, situată la tarlaua KURMATURA, în suprafață de 32 ha, 

identificată prin număr cadastral…. și în schița anexată care face parte integrantă 

din prezentul Act Aditional”. 

 

ART.III. În cadrul Capitolului II pct. 2 se abrogă. 

 

ART.IV. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 1 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Prețul chiriei se stabilește în felul următor: 240 lei/ha/an în funcție de valoarea 

masei verzi pe hectar calculat în funcție de prețul  mediu stabilit de Consiliul 

Județean Harghita prin Hotărârea nr.318/2019”. 

 

ART.V. În cadrul Capitolului IV Prețul închirierii pct. 3 se va modifica și va avea 

următorul cuprins: 

”Plata chiriei se va face anual în sumă integrală până la data de 01 octombrie al 

fiecărei an pentru anul în curs.” 
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Prezentul act Adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale și intră în vigoare la 

data de 01 iulie 2020. 

 

  LOCATOR,      LOCATAR, 

     Comuna Sândominic          DOBOS ATTILA 

       PRIMAR, KARDA RÓBERT 

 

 

 

 

VIZAT ptr. legalitate, Secretar general, 

      BOTH KINGA-ZSUZSANNA 


