
                    ROMÂNIA                                                                                      
    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

     CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI          
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu 

Asociaţiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine 
din comuna Budeşti 

 

        Consiliul local al comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 20 martie 2020; 
        Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 741 din 28 februarie 2020 al primarului comunei Budeşti;  
Raportul nr. 762 din 3 martie 2020 al compartimentului agricol, fond funciar, urbanism 

și amenajarea teritoriului; 

Cererea nr. 654 din 25 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Budeşti prin care se solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
675/21.03.2013 din 23.03.2020 până la data de 22.03.2021;  

Cererea nr. 651 din 25 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Budeşti-Fânaţe prin care se solicită prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr. 676/21.03.2013 din 23.03.2020 până la data de 22.03.2021; 

Cererea nr. 644 din 24 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Ţagu prin care se solicită prelungirea duratei contractului de concesiune 
677/21.03.2013 din 23.03.2020 până la data de 22.03.2021;  

Cererea nr. 685 din 26 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Ţăgşoru prin care se solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
678/21.03.2013 din 23.03.2020 până la data de 22.03.2021;  

Cererea nr. 649 din 25 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine 
din localitatea Ţagu prin care se solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
679/21.03.2013 din 23.03.2020 până la data de 22.03.2021;  

Cererea nr. 650 din 25 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine 
din localitatea Ţagşoru prin care se solicită prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr. 680 din 23.03.2020 până la data de 22.03.2021;  

Cererea nr. 643 din 24 februarie 2020 a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Uaida – 
Budești prin care se solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
952/16.04.2014 din 15 aprilie 2020 până la 14 aprilie 2021;  

Hotărârea Consiliului local Budeşti nr.16 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 
atribuire directă a suprafeţei de 80,48 ha păşune ce se află în proprietatea publică a 
comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Ovine  şi Caprine din 

localitatea Ţagu; 
Hotărârea Consiliului local Budesti nr.18 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi exploatarea pajiştilor permanente şi a păşunilor comunale, 

proprietate publică a comunei Budeşti;  
          Hotărârea Consiliului local Budesti nr. 22 din 23 martie 2018 privind  aprobarea Actului 
adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 679 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor 

de Ovine şi Caprine din localitatea Ţagu; 
Hotărârea Consiliului local Budeşti nr. 12 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 

atribuire directă a suprafeţei de 245,34 ha păşune ce se află în proprietatea publică a 

comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din localitatea 
Budeşti;                                                                               
          Hotărârea Consiliului local Budeşti nr.18 din 23.03.2018 privind  aprobarea Actului 

adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 675 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor 
de Taurine din localitatea Budeşti; 

Art. 3 alin.(2) din Contractul de concesiune nr. 675 din 21.03.2013; 
Hotărârea Consiliului local Budeşti nr. 13 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 

atribuire directă a suprafeţei de 139 ha păşune ce se află în proprietatea publică a comunei 
Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din localitatea Budeşti-
Fânaţe; 

 
 

 



Hotărârea Consiliului local Budeşti nr. 19 din 23.03.2018 privind  aprobarea Actului 
adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 676 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor 

de Taurine din localitatea Budeşti-Fânațe; 
Art. 3 alin.(2) din Contractul de concesiune nr. 676 din 21.03.2013; 
Hotărârea Consiliului local Budeşti nr.14 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 

atribuire directă a suprafeţei de 226,24 ha păşune ce se află în proprietatea publică a 
comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din localitatea 
Ţagu; 

       Hotărârea Consiliului local Budeşti nr. 20 din 23.03.2018 privind aprobarea Actului 
adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 677 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor 
de Taurine din localitatea Țagu; 

Art. 3 alin.(2) din Contractul de concesiune nr.677 din 21.03.2013; 
Hotărârea Consiliului local Budeşti nr.15 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 

atribuire directă a suprafeţei de 128,80 ha păşune ce se află în proprietatea publică a 

comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din localitatea 
Ţăgşoru; 

Art. 3 alin.(2)  din Contractul de concesiune nr. 678 din 21.03.2013 ; 

Hotărârea Consiliului local Budeşti nr.16 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 
atribuire directă a suprafeţei de 80,48 ha păşune ce se află în proprietatea publică a 
comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Ovine  şi Caprine din 

localitatea Ţagu; 
          Hotărârea Consiliului local Budesti nr. 22 din 23 martie 2018 privind  aprobarea Actului 
adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 679 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor 

de Ovine şi Caprine din localitatea Ţagu; 
Art. 3 alin.(2) din Contractul de concesiune nr. 679 din 21.03.2013 ; 
Hotărârea Consiliului local Budeşti nr. 17 din 21.03.2013 privind concesionarea prin 

atribuire directă a suprafeţei de 120,36 ha păşune ce se află în propietatea publică a 
comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Ovine  din localitatea 
Ţăgşoru; 

          Hotărârea Consiliului local Budesti nr. 23 din 23 martie 2018 privind  aprobarea Actului 
adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 680 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor 
de Ovine şi Caprine din localitatea Ţăgșoru; 

Art. 3 alin.(2) din Contractul de concesiune nr. 680 din 21.03.2013 ; 
Hotărârea Consiliului local Budeşti nr.19 din 16.04.2014 privind concesionarea prin 

atribuire directă a suprafeţei de 36,05 ha păşune ce se află în proprietatea publică a 

comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Uaida – 
Budești; 

Art. 3 alin.(2) din Contractul de concesiune nr. 952 din 16.04.2014; 

        Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de concesiune nr. 675 din 21.03.2013, a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Budeşti; 

        Hotărârea nr. 7 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de concesiune nr. 676 din 21.03.2013, a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Budeşti-Fânaţe; 

          Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de concesiune nr. 677 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Ţagu; 

         Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de concesiune nr. 678 din 21.03.2013 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
localitatea Ţăgşoru; 

         Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea  Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de concesiune nr. 679 din 21.03.2013 a Asociatiei Crescătorilor de Ovine şi 
Caprine  din localitatea Ţagu; 
         Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la 

Contractul de concesiune nr. 680 din 21.03.2013 a Asociatiei Crescătorilor de Ovine şi 
Caprine  din localitatea Ţăgşoru; 
             Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la 

Contractul de concesiune nr. 952 din 16.04.2014 a Asociatiei Crescătorilor de Ovine Uaida 
- Budești; 

 



Hotărârea Consiliului local Budesti nr.18 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi exploatarea pajiştilor permanente şi a pășunilor comunale, 

proprietate publică a comunei Budeşti;  
        Contractul de prestări servicii nr. 480 /11.05.2018 încheiat de către Asociaţiile 
Crescătorilor de Taurine și Asociațiile crescătorilor de ovine și caprine din comuna Budeşti  

cu SC BIOS&CO SRL având ca obiect întocmirea amenajamentului pastoral pentru 

pășunile proprietatea publică a comunei Budești care sunt concesionate asociațiilor de 

animale; 
        Procesul-verbal de recepție finală nr. 413/25.07.2019 a lucrărilor prevăzute în 
contractul nr. 480/11.05.2018; 

        Procesul-verbal de predare primire nr. 2455/25.07.2019 a amenajamentului pastoral 
pentru  pășunile proprietatea publică a comunei Budești; 
        Contractul de servicii nr. 3950/ 17.09.2019 încheiat de Comuna Budești cu S.C. Green 

Forest Proiect S.R.L. pentru întocmirea amenajamentului pastoral proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice de pe raza U.A.T. Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud; 
        Faptul că amenajamentul pastoral proprietatea persoanelor fizice şi juridice de pe raza 

U.A.T. Budești nu este finalizat din cauza nefinalizării analizelor de sol, studiului pedologic 
și agrochimic de către OSPA Cluj, studii care sunt suportate de către Direcția pentru 
Agricultură Bistrița-Năsăud; 

         Faptul că aprobarea proiectului amenajamentului pastoral se face pentru toate pajiştile 
aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
34/2013  și H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare; 

        Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, 
buget finante, investiţii, agricultură, activităţi economice, administrarea domeniului public și 
privat al comunei  nr. 940 din 20 martie 2020; 

În conformitate cu:  
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Prevederile art. 555-566 şi art. 858-865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, 

Prevederile art. 70, art. 77, art. 90 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările şi completările ulterioare, 
        Prevederile art. 228 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
        Prevederile art. 7, alin. 13  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

        În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (6), lit. a, art. 139, alin. (3), lit. g, art. 196, alin. 
(1), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

                                                     HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1. Se aprobă prelungirea cu 1 an a duratei contractelor de concesiune încheiate cu 
Asociaţiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din 
comuna Budeşti. 

Art.2. Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 675 din 
21.03.2013, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia 
Crescătorilor de Taurine din localitatea Budeşti, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 676 din 

21.03.2013, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia  

Crescătorilor de Taurine din localitatea Budeşti-Fânaţe , conform anexei nr. 2,  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 677 din 

21.03.2013, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia 
Crescătorilor de Taurine din localitatea Ţagu, conform anexei nr. 3,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



        Art.5. Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 678 din 
21.03.2013, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia 

Crescătorilor de Taurine din localitatea Ţăgşoru, conform anexei nr. 4,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 679 din 

21.03.2013, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia 
Crescătorilor de Ovine şi Caprine din localitatea Ţagu, conform anexei nr. 5, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 680 din 
21.03.2013, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia 
Crescătorilor de Ovine şi Caprine din localitatea Ţăgşoru , conform anexei nr. 6,  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8. Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 952 din 

16.04.2014, prin care se concesionează o suprafaţă din păşunea comunală către Asociaţia 

Crescătorilor de Ovine Uaida - Budești, conform anexei nr. 7,  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.9. Se împuterniceşte primarul comunei Budeşti, domnul Codrea Vasile să 

semneze în numele şi pentru Consiliul Local Budeşti: actul adiţional la: 
- contractul de concesiune nr. 675 din 21.03.2013; 
- contractul de concesiune nr. 676 din 21.03.2013; 

- contractul de concesiune nr. 677 din 21.03.2013; 
- contractul de concesiune nr. 678 din 21.03.2013; 
- contractul de concesiune nr. 679 din 21.03.2013; 

- contractul de concesiune nr. 680 din 21.03.2013; 
- contractul de concesiune nr. 952 din 16.04.2014. 
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează primarul 

comunei Budești și compartimentul agricol, fond funciar, cadastru, urbanism şi amenajarea 
teritoriului. 
        Art.11. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești  în 

şedinţă extraordinară cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g din Ordonanța de urgență a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ respectiv cu un număr de ___9__ voturi 
„pentru” __x_,,împotrivă”___x____,,abțineri”   din cei ___9___ consilieri prezenţi la şedinţă. 

   Art.12. Prezenta hotărâre se  comunică de către secretarul general al comunei  
Budeşti cu: 

   - Instituţia Prefectului -Judeţul Bistriţa Năsăud; 

   - Asociaţia Crescătorilor de Taurine din localitatea Budeşti; 
   - Asociaţia Crescătorilor de Taurine din localitatea Budeşti-Fânaţe; 
   - Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine  din localitatea Ţagu; 

   - Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine din localitatea Ţăgşoru; 
   - Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine  din localitatea Ţagu; 
   - Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine din localitatea Ţăgşoru; 

   - Asociaţia Crescătorilor de Ovine Uaida - Budești; 
   - Primarul comunei Budeşti; 
   - Compartimentul financiar-contabil, administrativ; 

   - Compartimentul agricol, fond funciar, cadastru, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
    
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 
                 IRINA HEDEȘ                                                          IOAN HEDEȘ 

 

  
 
 
 

 
 
Budești la 20 martie 2020 

Nr. 8 
 

 



               
                                                                                                           Anexa nr. 1 

             ROMÂNIA 
     Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul local al comunei Budeşti 

     Nr. 947 / 20 martie 2020 
 

                                                         ACT ADIŢIONAL NR. 3 
                                   la contractul de concesiune nr. 675/21 martie 2013 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         Şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE, persoană juridică cu sediul în 

localitatea Budeşti nr.181, având codul fiscal nr. 13843650 din 23.04.2001, reprezentată 

prin Filip Marin, având funcţia de preşedinte în calitate de  CONCESIONAR, pe de altă 

parte, 

                                            

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

         Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează :  

Art.3. alin.(1) „Se prelungeşte durata contractului pe 1 an de zile,  începând  de la 23 
martie 2020 până la 22 martie 2021”. 

 

 
Restul clauzelor rămân neschimbate. 
Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5 (cinci)  exemplare.  

 
 
 
             CONCENDENT                                                            CONCESIONAR 

        COMUNA BUDEȘTI            ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE BUDEȘTI 
                 prin                                                                                      prin 
              PRIMAR                                                                          PREŞEDINTE 

       CODREA VASILE                                                                  FILIP MARIN 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
                                                                                                                      Anexa nr. 2 

              ROMÂNIA 
     Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul local al comunei Budeşti 

     Nr. 948 / 20 martie 2020 
 

                                                         ACT ADIŢIONAL NR. 3 
                                   la contractul de concesiune nr. 676/21 martie 2013 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         Şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE, persoană juridică cu sediul în 

localitatea Budeşti-Fânaţe nr.122, având codul fiscal nr. 13843588 din 23.04.2001, 

reprezentată prin Macavei Traian, având funcţia de preşedinte în calitate de  

CONCESIONAR, pe de altă parte,                                           

 

                                           

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează :  

Art.3. alin.(1) „ Se prelungeşte durata contractului pe 1 an de zile,  începând  de la 23 

martie 2020 până la 22 martie 2021”. 
 
 

Restul clauzelor rămân neschimbate. 
Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5 (cinci)  exemplare.  
 

 
 
      CONCENDENT,                                                                    CONCESIONAR, 

 COMUNA BUDESTI    ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE BUDEŞTI-FÂNAŢE 
            prin                                                                                           prin 
        PRIMAR                                                                               PREŞEDINTE 

 CODREA VASILE                                                                   MACAVEI TRAIAN  
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

                                                                                                                              Anexa nr. 3 
              ROMÂNIA 
     Judeţul Bistriţa-Năsăud 

Consiliul local al comunei Budeşti 
     Nr. 949 / 20 martie 2020 
 

 

                                                         ACT ADIŢIONAL NR. 3 
                                   la contractul de concesiune nr. 677/21 martie 2013 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public  titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         Şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE, persoană juridică cu sediul în 

localitatea Ţagu nr.135, având codul fiscal nr. 13843545 din 23.04.2001, reprezentată prin 

Lăzărean Nicolae, având funcţia de preşedinte în calitate de  CONCESIONAR, pe de altă 

parte, 

                                           

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează :  

Art.3. alin. (1) „ Se prelungeşte durata contractului pe  1 an de zile,  începând  de la 
23 martie 2020 până la 22 martie 2021”. 

 
 
Restul clauzelor rămân neschimbate. 

Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5 (cinci) exemplare.  
 

 

  
               CONCENDENT                                                                 CONCESIONAR 
             COMUNA BUDESTI           ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE ŢAGU 

                      prin                                                                                       prin 
                  PRIMAR                                                                          PREŞEDINTE 
             CODREA VASILE                                                         LĂZĂREAN NICOLAE 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

                                                                                                                            Anexa nr. 4 
            ROMÂNIA 
     Judeţul Bistriţa-Năsăud 

Consiliul local al comunei Budeşti 
     Nr. 950 / 20 martie 2020 
 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
la contractul de concesiune nr. 678/21 martie 2013 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public  titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE, persoană juridică cu sediul în 

localitatea Ţăgşoru nr.135, având codul fiscal nr. 14650828 din 23.05.2002, reprezentată 

prin Gherman Liviu Vasile, având funcţia de preşedinte în calitate de  CONCESIONAR, pe 

de altă parte,                                      

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează :  

 

Art.3. alin.(1) „ Se prelungeşte durata contractului pe 1 an de zile,  începând  de la 23 
martie 2020 până la 22 martie 2021”. 
 

 

 
Restul clauzelor rămân neschimbate. 
Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5(cinci)  exemplare.  

 
 
                CONCENDENT                                                                CONCESIONAR 

            COMUNA BUDESTI      ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE TĂGŞORU 
                        prin                                                                                     prin 
                    PRIMAR                                                                          PREŞEDINTE 

            CODREA VASILE                                                        GHERMAN LIVIU VASILE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
                                                                                                                             Anexa nr. 5 

            ROMÂNIA 
     Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul local al comunei Budeşti 

     Nr. 951 / 20 martie 2020 
 

                                                         ACT ADIŢIONAL NR. 3 
                                   la contractul de concesiune nr. 679/21 martie 2013 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public  titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         Şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE ŞI CAPRINE, persoană juridică cu 

sediul în localitatea Ţagu nr. 240, având codul fiscal nr. 28300474 din 10.05.2012, 

reprezentată prin Moldovan Ioan Daniel, având funcţia de preşedinte în calitate de  

CONCESIONAR, pe de altă parte, 

                                           

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează :  

  Art.3. alin.(1) „ Se prelungeşte durata contractului pe  1 an de zile, începând  de la 
23 martie 2020 până la 22 martie 2021”. 

 

 
 
Restul clauzelor rămân neschimbate. 

Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5 (cinci) exemplare.  
 

 
 

             CONCENDENT                                                            CONCESIONAR 
      COMUNA BUDESTI   ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE OVINE ŞI CAPRINE ŢAGU 
                  prin                                                                                   prin 

              PRIMAR                                                                          PREŞEDINTE 
       CODREA VASILE                                                        MOLDOVAN IOAN DANIEL 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
                                                                                                                            Anexa nr. 6 

         ROMÂNIA 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul local al comunei Budeşti 

     Nr. 952 / 20 martie 2020 
 

                                                         ACT ADIŢIONAL NR. 3 
                                   la contractul de concesiune nr. 680/21 martie 2013 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public  titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         Şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE ŞI CAPRINE, persoană juridică cu 

sediul în localitatea Ţăgşoru nr.143, având codul fiscal nr. 28300512 din 05.04.2011, 

reprezentată prin Moldovan Ana Maria, având funcţia de preşedinte în calitate de  

CONCESIONAR, pe de altă parte, 

                                           

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează :  

  Art.3. alin.(1) „ Se prelungeşte durata contractului pe  1 an de zile,  începând  de la 
23 martie 2020 până la 22 martie 2021”. 

 

 
Restul clauzelor rămân neschimbate. 
Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5(cinci)  exemplare.  

 
 
  
 

 
         CONCENDENT                                                               CONCESIONAR 
    COMUNA BUDESTI  ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE OVINE ŞI CAPRINE  

                                                                                                       ŢĂGŞORU 
                 prin                                                                                       prin 
              PRIMAR                                                                          PREŞEDINTE 

       CODREA VASILE                                                        MOLDOVAN ANA MARIA 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
                                                                                                                            Anexa nr. 7 

            ROMÂNIA 
     Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul local al comunei Budeşti 

     Nr. 953 / 20 martie 2020 
 

                                                         ACT ADIŢIONAL NR. 2 
                                   la contractul de concesiune nr. 952/16 aprilie 2014 

 

           I. PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL: 

         1. COMUNA BUDEŞTI cu sediul în localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-

Năsăud, persoană juridică de drept public  titulară a codului fiscal nr. 4512399 în calitate de 

CONCENDENT reprezentat legal  prin ing. Codrea Vasile - Primar al Comunei Budeşti, pe 

de o parte, 

         Şi 

          2. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE UAIDA – BUDEȘTI, persoană juridică 

cu sediul în localitatea Budești nr. 154, având C.I.F. nr. 33033047 din 08.04.2014, 

reprezentată prin Mîndrean Vasile Ilie, având funcţia de preşedinte în calitate de  

CONCESIONAR, pe de altă parte, 

                                           

               II. OBIECTUL  ACTULUI ADIŢIONAL:  

Începând cu data de de 20.03.2020 părţile semnatare ale contractului de concesiune 

au convenit modificarea următoarelor clauze ale contractului de concesiune sus menţionat, 

după cum urmează : 

  

Art.3. alin.(1) „ Se prelungeşte durata contractului pe  1 an de zile,  începând  de la 15 

aprilie 2020 până la 14 aprilie 2021”. 
 
 

Restul clauzelor rămân neschimbate. 
Prezentul act aditional s-a încheiat la data de 20.03.2020  în 5(cinci)  exemplare.  
 

 
  
 

 
          CONCENDENT                                                               CONCESIONAR 
  COMUNA BUDESTI        ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE OVINE UAIDA – BUDEȘTI 

                 prin                                                                                       prin 
              PRIMAR                                                                          PREŞEDINTE 
       CODREA VASILE                                                          MÎNDREAN VASILE ILIE 


