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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
PRIMAR 

DISPOZITIA nr. 41/2020 
 

privind numirea Comisiilor de atribuire directă, evaluare și licitaţie, respectiv de 
solutionare a contestațiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a 

suprafetei de 197,00 ha paşune (pajisti permanente) aflate in proprietatea privata 
a comunei BRĂDEȘTI, judetul Harghita  

 
Primarul comunei BRĂDEȘTI, 

Avand in vedere prevederile: 
- HCL nr. 10/2020 privind initirea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a 

suprafetei de 197,00 ha paşune (pajisti permanente) aflate in proprietatea privata a 
comunei BRĂDEȘTI, judetul Harghita; 

- Secțiunii 2 și 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea închirierii 
pajiștilor aferente proprietatea privată a Comunei Brădești, Județul Harghita, Anexa nr. 
3 la HCL nr. 10/2020, 

- Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Comuna Brădești, județul 
Harghita, aprobat prin HCL nr. 82/15.12.2017 coroborat cu Hotararea Consiliului 
Judetean Harghita nr. 318/18.12.2019 privind aprobarea preţurilor 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 Judeţean 
Harghita, comunicată Primăriei comunei Brădești la 17.01.2020, înregistrat sub nr. 131; 

- art.3 lit. d), art. 9 alin.(2) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și complectarea Legii Fondului 
Funciar nr 18/1991, completată prin Legea 44/2018, cu ultimele modificări și completări 
aduse prin OUG nr. 78/2019;  

- HG nr 1064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
OUG nr 34/2013, Norme modificate și completate prin HG nr. 643/2017;  

- Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de 
animale pe ha de pajiște,  

- Ordinului nr. 407/20151/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de 
concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al 
comunelor cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul nr. 571/2015;  

- art.1777 și următoarele din Legea Nr. 287/2009 - Codul Civil -;  
 

In temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e), alin. 5 lit. e), și art. 196 alin. 1) lit. b) din 
OUG nr. 57 din 3 august 2019 privind Codul administrativ, 

 
DISPUNE: 
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Art.1. Alin. 1. Se numește Comisia de atribuire directă, evaluare și licitaţie în 
vederea atribuirii contractelor de închiriere a suprafetei de 197,00 ha paşune 
(pajisti permanente) aflate in proprietatea privata a comunei BRĂDEȘTI, judetul 
Harghita, în  următoarea componență:  

Președinte:  
Besenyei-Molnár Andrea-Beáta – secretarul general al comunei Brădești; 

Supleant: Lőrincz Zsuzsánna, șef birou-Biroul financiar-contabilitate și urbanism;  
Membrii :  
Miklós Tímea – referent de specialitate la Biroul financiar-contabilitate și 

urbanism; 

Supleant: Lukács Margit, consilier la Biroul financiar-contabilitate și urbanism; 
György Sándor, consilier local; supleant Barabás István, consilier local; 

Secretarul comisiei, fără drept de vot: Ilyés Etelka – referent la Biroul financiar-
contabilitate și urbanism. 

Membru cooptat - un consultant, fără drept de vot, care va sprijini comisia în 
luarea deciziilor: Bölöni Francisc, consultant DAJ Harghita. 
 
Alin. 2. Se numește Comisia solutionare a contestațiilor în  următoarea componență: 

Președinte: Nagy Ottilia - consilier la Compartimentul agricol;  
Supleant: Szima Mária, referent la Biroul financiar-contabilitate și urbanism; 

Membrii: 
 Lukács Margit, consilier la Biroul financiar-contabilitate și urbanism; 

Lukács Sándor, consilier local; supleant Miklós Béla, consilier local; 
Secretarul comisiei, fără drept de vot: Ilyés Etelka – referent la Biroul financiar-

contabilitate și urbanism. 
 
Art.2. Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea închirierii pajiștilor aferente 
proprietatea privată a Comunei Brădești, Județul Harghita, Anexa nr. 3 la HCL nr. 
10/2020. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Comisiile numite  
la art. 1 alin. 1 și alin. 2. 
Art.4. Prezenta se va comunica de secretarul general al comunei Brădești, cu Primarul 
comunei Brădești, cu Persoanele nominalizate la art.1 și Prefectului județului Harghita, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, respectiv se va face publica prin afișare 
la sediul Primăriei Comunei Brădești. 
 

Brădeşti, 01 aprilie 2020                     
 

PRIMAR 

               BOKOR BOTOND 

                                                                        -L.S., ss.indescifrabilă- 

Contrasemnează, 
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești 

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă - 
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