ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA FARCAŞA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Avizat
Secretar general al comunei,
Gabriela PETRESCU

HOTARARE
privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor permanente din domeniul public al
Comunei Farcașa, județul Neamț
Consiliul local al comunei Farcasa, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara;
Examinând proiectul de hotarare privind privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor
permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț – proiect din initiativa
viceprimarului;
Retinand referatul de aprobare nr. 8371 din 29. 12. 2022 al Viceprimarului comunei Farcasa in
calitate de initiator;
Analizand raportul de specialitate al compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Vazand avizul adoptat de comisia de specialitate nr. 2;
Avand in vedere prevederile :
- art.1 alin. (2), art. 287, art. 302 - 331 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 226/235/2003, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de imbunatatire
şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G. nr. 1.064/ 2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de
pajişte;
- Ordin nr. 407/2013, pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ținând cont de:
- Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al
comunei Farcasa, judetul Neamt, aprobat prin H.C.L. nr. 16 din 25. 02. 2019;
- Amenajamentul pastoral întocmit pentru suprafețele de pajiști de pe raza Comunei Borca,
aprobat prin H.C.L. nr. 26 din 29. 03. 2019;
- Amenajamentul pastoral al comunei Poiana Teiului pentru perioada 2019 - 2029, aprobat prin
H.C.L. nr. 49 din 12. 04. 2019;
- Anunțul nr. 8372 din 29. 12. 2021 se aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre;

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 97 din 09. 08. 2021 întocmit de d-nul CAIA
Marius – Costel, evaluator autorizat A.N.E.V.A.R;
Văzând Avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale privind
încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare;
Ținând cont de adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c) coroborat cu alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3)
lit.g) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

h o t a r a s t e:
Art. 1 Se aproba studiul de oportunitate – Anexa nr.1, privind concesionarea pajiștilor permanente din
domeniul public al comunei Farcașa, județul Neamț.
Art. 2. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a pajiștilor permanente din domeniul public al
comunei Farcașa, județul Neamț, identificate în Anexa nr. 1.
Art. 3. (1) Se aproba documentatia de atribuire, model – cadru, in vederea concesionării pajiștilor
permanente prevăzute la art. 2, conform Anexei nr. 2.
(2) Documentațiile de atribuire pentru fiecare pajiște permanentă sau pentru o parte din pajiștea
permanentă, după caz, vor fi întocmite de compartimentul achiziții publice din aparatul de specialitate
al primarului, ținând cont de Anexele 1 și 2 din prezenta.
Art. 4. Durata concesiunii este de 10 ani, fără posibilitate de prelungire.
Art. 5. Nivelul minim al redevenței este cel din Anexa nr. 1, actualizat conform Anexei 2.
Art. 6. (1) Se aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea pajiștilor
permanente prevăzute la art. 2, care va functiona in urmatoarea componenta:
a) consilier local – presedinte;
b) reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț - membru;
c) consilier local – membru
d) consilier local – membru
e) consilier local – membru
(2) Se nominalizeaza urmatorii membri supleanti pentru membrii titulari ai comisiei de
evaluare a ofertelor, astfel:
a) consilier local;
b) consilier local;
c) reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț.
Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza comisia de evaluare a ofertelor
prevazuta la art. 6.
Art. 8. Se imputerniceste primarul Comunei Farcasa, d-nul TIFUI Dumitru - Bogdan, sa semneze
contracele de concesiune.
Art. 9. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor, institutiilor si
autoritatilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
......................................

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Jr. Gabriela PETRESCU
...................................

Total consilieri locali : ... Prezenti : ...; Pentru : ...; Împotrivă: ...; Abtineri : .....; Nu au votat:....

INIŢIATOR,
Viceprimar,
Cristian GHEORGHIU

