ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA ~IEUT
PRIMAR
Nr.367 din 02.02.2022
PROIECT DE HOTARARE
privind inchirere unor suprefe\e de pa 9une comunala apa[\inand domeniului public al comunei $ieu\,
aflate in administrarea Consiliului local $ieu\
Consiliul Local al comunei $ieu\ s-a intrunit in 9edin\a ordinara
Avand in vedere:
- referetul de aprobare al primarului comunei $ieu\, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
- proiectul de hotarare privind inchirere a suprafe\elor de paji 9ti 9i pa 9uni comunale, libere de contract,
aflate in administrarea Consiliului local $ieu\
- raportul Compartimentului agricol privind aprobarea inchirierii paji 9tilor 9i pa 9unilor comunale libere de
contract apar\inand domeniului public al comunei $ieu\;
fn conformitate cu :
- prevederile art.858 9i urmatoarele, art. 1777 -1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata,
cu modificarile 9i completarile ulterioare;
- prevederile art.332-348 din Partea a V-a, Cap.Ill, Sec\iunea a 4-a ,,lnchirierea bunurilor proprietate public",
din Ordonan\a de urgen\a nr.57/20019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Ordonan\ei de Urgen\a a Guvernului Romaniei nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 9i
exploatarea paji 9tilor permanente 9i pentru modificarea 9i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu
modificarile 9i completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonan\ei de Urgen\a a Guvernului nr.34/2013, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii 9i Dezvoltarii Rurale nr.544 din 21 iunie 2013 privind
metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe hectar de paji 9te;
- prevederile Ordinului M.A.D.R. 9i M.D.R.A.P. nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de
concesiune 9i inchiriere a suprafe\elor de paji 9ti aflate in domeniul public/privat al comunelor, pra 9elor, respectiv al
municipiilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
- prevederile art.16, alin.(1) 9i (2) din Legea nr.32/2019 a zootehniei, cu modificarile 9i completarile
ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii 9i Dezvoltarii Rurale nr. 407/2013 privind aprobarea
contractelor cadru de inchiriere 9i inchiriere a suprafe\elor de paji 9ti aflate in domeniul privaUpublic al comunelor,
ora 9elor, respectiv ale municipiilor;
- prevederilor Legii 197/2018 privind Legea muntelui;
1n temeiul prevederilor art.129 alin (1), alin.(2) lit. a) 9i lit.c), art.139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit.a), 9i art.199
alin.(1),(2) din Ordonan\a de Urgen\a nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA~TE
Art.1.(1) Se aproba inchirierea prin licita\ie publica, organizata in condi\iile legii, a suprafe\elor de pa9une
comunala, disponibile 9i libere de contract, proprietate publica a comunei $ieu\, situate in localita\ile Sebi 9, 9i Lunca
precum 9i pa 9unea comunala montana, situata in raza administrativ-teritoriala al comunei Dumitri\a, judetul Bistrita
Nasaud, cuprinse in anexa nr.47 - lnventarul bunurilor care apa[\in domeniului public al comunei $ieu\, la Hotararea
Guvernului Romaniei nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al jude\ului Bistri\a-Nasaud, precum 9i a
municipiului, ora9elor 9i comunelor din jude\ul Bistrita-Nasaud la Sec\iunea I, pozi\iile 231 la 239.
(2) Suprafata de pa 9une, scoasa la licitatie, defalcata pe: sate, trupuri de pa 9une, blocuri fizice 9i numar de
loturi de exploatare, este prezentata Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.(1)Se aproba Documenta\ia de atriburie, pentru inchirierea prin licita\ie publica a suprafe\elor de pa 9uni
proprietate publica a comunei $ieu\, astfel cum este prezentata in Anexa nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
(2) Documentajia de atribuire se pune la dispozi\ia celor interesaji pentru suma de 10 lei.
Art.3.(1) Pre\ul de pornire a licita\iei este de 364 lei/ha in zona de deal 9i 266 lei/ha in zona montana
stabilit conform HCL nr.15 din 25.03.2021.

(2) Pretul stabilit la aliniatul precedent se reduce cu 70% pentru suprafate\e neeligibile de paji 9te 9i pa 9une
comunala, neintroduse In blocuri fizice, pentru primii doi anii, de la data lntocmirii contractului de lnchiriere.
Art.4. Durata lnchirierii paji 9tilor prevazute la art.1, se stabile9te la 7 ani, lncepand cu data semnarii
contractului, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor pa~i, pentru o perioada egala cu eel mult jumatate din
perioada ini\iala, cu condi\ia ca prin prelungire sa nu se depa9easca termenul maxim de 10 ani prevazut la art.9
alin.(2) din Ordonan\a de Urgen\a a Guvernului nr. 34/2013.
(2) Contractele de lnchiriere lntocmite din anii preceden\i, pentru suprafa\ele de pa 9une 9i pajiste comunala
neeligibile 9i necuprinse In blocurile fizice, cares-au cura\at 9i lntre\inut 9i pentru cares-au infinjat blocuri fizice noi,
se pot prelulgi cu condi\ia ca prin prelungire sa nu se depa9easca termenul maxim de 10 ani, prevazut la art.9
alin.(2) din Ordonan\a de Urgen\a a Guvernului nr. 34/2013.
(3) Se aproba drept clauza speciala contractuala rezilierea de drept a contractului, respectiv reducerea
suprafe\ei de teren lnchiriata, In situa\ia solicitarii acestei suprafe\e de catre Comisia locala de stabilire a dreptului de
proprietate asupra terenurilor 9ieuj, In vederea unei eventuale retrocedari a acestuia, sub condi\ia notificarii
locatarului cu eel pu\in 30 zile lnainte, Iara nici o despagubire pentru acesta, rezilierea operand cu ultima zi a anului
calendaristic, respectiv 31 decembrie.
(4) lncetarea contractului de lnchiriere poate avea loc, In cazul In care interesul na\ional sau local o
impune, prin denun\are unilaterala.
Art.5.(1) La licita\ie pot participa crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice, care de\in animale
lnregistrate In Registrul National al Exploata\iilor(RNE), cu domiciliu sau sediul social 1n comuna 9ieu\ 9i cu
respectarea dreptului de preferin\a a Asociatiilor profesionale locale ale crescatorilor de animale constituite, la nivel
local.
(2) Fiecare participant poate depune o singura oferta pentru un lot stabilit.
(3) Nu sun! admise la licita\ie persoane fizice sau juridice care au datorii sau litigii nesolu\ionate cu comuna
9ieu\, sau Consiliul local al comunei $ieu\.
(4) Nu sunt admise la licita\ie persoane fizice sau juridice care nu au respectat contractele de lnchiriere a
paji 9tilor/pa 9unilor, 1n anii anteriori.
(5) Anuntul cu privire la licitatie se va publica 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a cu eel putin 20
zile inainte 9e data organizarii licitatiei, cat 9i pe site-ul primariei 9i la sediul primariei comunei 9ieuj.
(6) In cazul In care 1n urma publicarii anun\ului de licita\ie nu au lost depuse eel pu\in doua oferte valabile,
autoritatea contractanta va proceda la anularea primei etape 9i va ini\ia o a doua etapa de organizare a licita\iei.
(7) Daca nici 1n cea de a doua etapa nu se vor prezenta doua oferte valabile se va proceda la lnchirierea
pa9unii solicitan\ilor care 1ndeplinesc condi\iile.
Art.6 Comisiei de evaluare a ofertelor pentru lnchirierea prin licita\ie publica a suprafetelor de paji 9ti
proprietatea publica a comunei $ieu\, se va constitui prin dispozi\ia primarului comunei 9ieu\.
Art. 7. Cu ducerea la 1ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se lncredin\eaza primarul comunei 9ieuj,
prin compartimentul financiar-contabil si compartimentul agricol, din aparatul de specialitate al Primarului comunei
9ieu\.

INITIATOR.
PRIMAR
Ivan Mihai-Gheorghe
Aviz de legalitate,

Gotea Dumitru - Secretar general

