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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 6 

din 25 ianuarie 2016 
 

privind modificarea cuantumului chiriei la contractele de inchiriere pentru toate păşunile aparţinand 
domeniului privat al Comunei Tureni 

 
Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 

25.01.2016;  
Având în vedere: 

- O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ; 

- Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 ; 

- Ordin 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de 
pajişti aflate în domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor şi respectiv a municipiilor ; 

- Art.15 alin. (2)  Legea nr. 214 / 2011 pentru organizarea şi explotarea pajiştilor ; 
- Ordinul M.A.A.P. nr.541/2009 pentru modificarea şi completarea strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 
aprobată prin Ordinul M.A.A.P. şi al M.A.P. nr.226/235/2003 

-     O.U.G. nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu  
modificarile si completarile ulterioare ; 
Raportul de specialitate 438 din 19.01.2016 al compartimentului de resort precum şi Avizul favorabil 

al comisiilor de specialitate nr. I , II şi III din cadrul Consiliului local ; 
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările   

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta HOTĂRÂRE   

 
Art. 1. Se aprobă modificarea cuantumului chiriei la 150 lei/ha/an, la contractele de inchiriere pentru 

toate păşunile aparţinand domeniului privat al Comunei Tureni. 
 Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Tureni si compartimentul de specialitate.  
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul 

prevăzut de lege către :    
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                
FARKAS FRANCISC                                            SECRETAR AL COMUNEI TURENI          
                                            OLTEAN GABRIEL IOAN 

 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215 / 2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare :     
 Nr. consilieri in funcţie  =  11               Voturi „ Pentru ”        =        8    
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0    
       „ Abţineri ”                =         0 
Consilieri care nu au participat la deliberare şi vot in conformitate cu art 46, alin 1 din Legea 215 din 2001 = 3 


