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  HOTĂRÂREA 

nr. 30 din 19.04.2021   

Privind aprobarea  completarii contractelor de concesionare  incheiate intre comuna 

Magirestii si  Asociatiile Crescatorilor de animale Stanesti, Sesuri si Prajesti 

 
Consiliul local al comunei Măgireşti, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local in data de 

19.04.2021 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrata sub nr. 2723/02.04.2021,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Magiresti inregistrat sub numarul 2724/02.04.2021 

  avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Măgireşti,  

În baza  prevederilor: 

 Ordinului nr. 210/541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 

  Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 

îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, Legii 

zootehniei nr. 72/2002, actualizată, Hotărârii Guvernului nr. 940/2002 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei, Regulamentului de păşunat pe 

teritoriul administrativ al comunei Măgirești, 

              In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 1,lit a, 

alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

           

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art 1. Se aproba completarea  art.7 din contractul de concesiune inregistrat sub nr. 

9112/11.12.2017 intre Comuna Magiresti si Cooperativa Agricola Stanesti, conform anexei 1 la 

prezenta hotarare. 

       Art 2. Se aproba completarea  art.7 din contractul de concesiune inregistrat sub nr. 

9113/11.12.2017 intre Comuna Magiresti si Cooperativa Agricola Sesuri, conform anexei 2 la 

prezenta hotarare. 

        Art 3. Se aproba completarea  art.7 din contractul de concesiune inregistrat sub nr. 6083 din 

17.08.20202 intre Comuna Magiresti si Cooperativa Agricola Prajesti, conform anexei 3 la prezenta 

hotarare. 

          Art 4 Secretarul comunei Măgireşti va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului în 

vederea controlului legalităţii  şi va fi făcută publică prin orice mijloc de comunicare 

 

Presedinte de sedinţă                                                                                       contrasemnează 

  consilier                                                                                                         secretar general 

                                                                                                                       Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  ……voturi pentru, …..voturi împotrivă, ……abţineri de cei 13 consilieri locali 

prezenţi.  
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