ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.34 din 3 iunie 2014 privind aprobarea închirieri prin licitatie publica deschisa a suprafetelor
de pasune aflate in domeniul public al comunei aidăş, a ,,Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea păşunatului pe raza comunei aidăş’’ a Studiului de Oportunitate, Regulamentul
procedurii de licitaţie privind închirierea păşunilor, a Caietului de sarcini privind închirierea prin
licitaţie publică cu strigare şi a Contractului de închiriere a păşunilor aflate în domeniul public a
comunei aidăş

Consiliul Local al Comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 3 iunie 2014, fiind
prezenţi ___ consilieri locali şi domnul Viceprimar;
Analizând:
 Expunerea de motive a Primarului Comunei Naidăş nr.296/02.06.2014 la proiectul
prezentei hotărâri;
 Proiectul de Hotărâre al Primarului Comunei Naidăş nr.295/02.06.2014;
 Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Naidăş nr.297/02.06.2014 la proiectul prezentei hotărâri;
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Naidăş la
proiectul prezentei hotărâri;
În baza următoarelor prevederi:
 OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
OUG nr. 34/2013;
 Ordinul nr.407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor , respectiv
municipiilor;
 Ordinul nr.544/21.06.2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale
pe hectar de pajiste;
 Ordinul nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Codul Civil;
 Art. 36 alin. (1), (2) lit. c), alin. (5) lit. a), (9), art. 45 alin. (1), (3), (6), art. 48 alin. (2), art.
49, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5), (6), art. 117 lit. a), e) din Legea Administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei totale de
96,59 ha păşuni din domeniul public al comunei Naidăş, identificate in blocuri fizice conform Anexei
nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Durata închirierii este de 5 de ani, începând cu data semnării contractului de
închirierii 5 ani.
(3) Păşunile se vor închiria crescătorilor de animale din cadrul colectivităţii locale,
conform art. 6 alin. (4) din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013;

Art.2 Se aprobă „Regulamentul de păşunat pe teritoriul administrativ al Comunei
Naidăş”, cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă suprafeţele de păşunat aflate în domeniul public şi privat al comunei Naidăş
identificate pe blocuri fizice conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă „Studiul de oportunitate privind închirierea păşunilor comunei Naidăş”,
cuprins în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă „Caietul de sarcini privind închirierea pajiştilor aflate în domeniul public al
Comunei Naidăş”, cuprins în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă Documentaţia de atribuire privind închirierea pajiştilor aflate în domeniul
public al Comunei Naidăş, cuprins în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă „Regulamentul procedurii de licitaţie privind închirierea pajiştilor aflate în
domeniul public al Comunei Naidăş”, cuprins în Anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 8. Nivelul minim al chiriei obţinute prin închiriere este de 145 lei/ha/an. Valoarea nu
conţine TVA.
Art. 9. Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii păşunilor
comunei Naidăş la sediul Consiliului Local al Comunei Naidăş în data de 9 iunie 2014, ora 1000.
Art.10. Se aprobă Modelul Contractului de Închiriere conform Anexei nr.7 care face parte
integrantă din aceasta.
Art.11. Se constituie Comisia de Evaluare având următoarea componenţă:
Preşedinte: Cocar Jivota Jiva – consilier local al comunei Naidăş;
Secretar: Sima Cornel – consilier local al comunei Naidăş;
Membrii:
Raţă Ioan Constantin – consilier local al comunei Naidăş;
Banda Mihai – reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin;
Cristian Ion CRAIA – Inspector I Asistent în cadrul aparatului de lucru al Primarului
comunei Naidăş
Membrul supleant:
Cornel PEREŞ. – consilier local al comunei Naidăş
Art.12. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va fi stabilită prin Dispoziţia Primarului
comunei Naidăş.
Art. 13. Se abrogă prevederile contrare celor prevăzute în prezenta hotărâre, adoptate anterior.
Art. 14. Primarul Comunei Naidăş va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Primarul Comunei Naidăş va asigura condiţiile tehnico-organizatorice necesare bunei desfăşurări a
licitaţiei.
Art. 15. Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
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