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REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor
permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț
Secţiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:
1.
Descrierea situaţiei actuale: O parte din contractele de concesiune având ca obiect
pajiștilor permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț au expirat în
acest an, iar restul vor expira în în luna mai 2022.
1.1.
Cerinţe, care reclamă necesitatea actului administrativ: In temeiul dispozitiilor art.129
alin.(1), alin.(2) lit. c) coroborat cu alin.(6) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local are atribuții privind
administrarea domeniului public al comunei, sens în care hotărăște concesionarea pajiștilor
permanente din domeniul public al comunei.
1.2.
Cerinţe, care reclamă oportunitatea actului administrativ:
Pentru punerea în valoare a pajiștilor și folosirea optimă a acestora, în conformitate cu
prevederile art.9 alin. (5) din 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 modificările și completările ulterioare, consiliul local trebuie să inițieze
procedura de concesionare până la data de 1 martie a fiecărui an. Durata de timp necesară
pentru adoptarea actului administrativ normativ trebuie să respecte termenele legale stabilite
pentru informarea și supunerea acestuia dezbaterii publice. Scopul actului este conform cu
scopul legii, și anume, de aprobare a taxelor și tarifelor propuse de compartimentele de resort
ale instituției.
Având în vedere cerințele enumerate mai sus considerăm oportună adoptarea actului
administrativ în cauză.
2.
Schimbari preconizate:
Deși unele pajiști permanente sunt cuprinse în două sau mai multe cărți funciare și contractele
de concesiune în derulare au fost încheiate pe părți, se propune scoaterea acestora la licitație
publică ca întreg, cu excepția pajiștilor permanente: Dosu Livezii, Lunca lui Pădure și Poiana
Popești, care pot fi scoase la licitație și pe părți în considerarea faptului că pe o parte din aceste
pajiști pășunează în principal animalele din specia bovine, ce aparțin cetățenilor din satele
arondate, fără a se organiza stână.
Secţiunea a 2-a - Impactul socio-economic:
Prin adoptarea actului administrativ se urmărește sporirea capacității de pășunat, reducerea
cheltuielilor necesare lucrărilor de îmbunătățire a capacității productive a pajiștilor, încurajarea
turismului specific, precum și protecția calității apelor, protejarea solului.
Secţiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului comunei pe termen scurt(an
curent)/lung:
Prin încheierea contractelor de concesiune, în baza hotărârii consiliului local vor crește
veniturile la bugetul local prin încasarea redevenței și a taxei pe teren, ce se indexează anual,
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale

ministerului de resort din domeniul finanţelor publice şi ministerului de resort din domeniul
administraţiei publice menținerea și crearea unor noi locuri de muncă în domeniul creșterii
animalelor, evitarea depopulării și îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității locale;
Secţiunea a 4-a - Activităţi de informare publică şi consultare privind elaborarea si
implementarea actului administrativ:
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de hotărâre acesta se va aduce la cunoștința
publicului în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare și va fi transmis spre analiză
și avizare după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate de persoanele sau
organizațiile interesate. ____________________________________________________________________________________
Secţiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare şi
măsuri de implementare:
Actul administrativ nu are niciun efect asupra actelor administrative în vigoare. În baza
documentației de atribuire model – cadru, aprobată prin hotărâre de consiliul local,
compartimentul achiziții publice va elabora documentațiile de atribuire pentru fiecare pajiște
permanentă și va asigura îndeplinirea procedurilor pentru atribuirea contractelor de
concesiune.
Secţiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:
Nu este cazul.

INIŢIATOR,
Viceprimar
Cristian GHEORGHIU
.......................................................

