
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 108 lit. ”c”, art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” și art. 363 din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

d) art. 3 lit. ”d” și art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) art. 4 și art. 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr. 1.064/2013;  

f) Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de 

animale pe hectar de pajiște; 

g) Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi 

închiriere a suprafeţelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, 

respectiv al municipiilor; 

h) art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; 

i) H.C.L. nr. 3/2012 privind stabilirea și aprobarea bunurilor imobile care fac 

parte din domeniul privat al comunei Mălini, județul Suceava; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și oportunitatea 

proiectului. 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului. 

c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local Mălini. 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”g” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Consiliul Local Mălini adoptă prezenta hotărâre:  
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Art. 1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă, pe o perioadă de 10 ani, a 

suprafeței de 8 ha teren pășune, situată în locul numit ”Netrebnic”, ce aparține domeniului 

privat al comunei Mălini, județul Suceava. 

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea suprafeței de 8 ha 

teren pășune ce aparține domeniului privat al comunei Mălini, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă suma minimă de închiriere a pajiştilor aflate în domeniul privat al 

comunei Malini, județul Suceava, conform Anexei nr. 2 care parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

Art. 4. Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor și comisia de soluționare a 

contestațiilor, pentru închirierea suprafeței de 8 ha teren pășune ce aparține domeniului 

privat al comunei Malini, județul Suceava, conform Anexei nr. 3 care parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului 

propriu specialitate.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și Instituției 

Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei.  
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