ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării pajiştilor proprietatea publică a comunei
Şintereag şi a Regulamentului de păşunat
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
01.02.2016 în prezenţa a 9 consilieri,
Având în vedere:
- procesul – verbal nr.A.7/4574 din 04.12.2015 de afişare a proiectului de
hotărâre nr.A.7/4572 din 04.12.2015 privind aprobarea documentaţiei necesare,
în vederea concesionării pajiştilor, proprietatea comunei Şintereag,la sediul
Primăriei comunei Şintereag, din localitatea Şintereag, str. Principală , nr.40,
judeţul Bistriţa – Năsăud;
- procesul – verbal nr.A.7/255 din 21.01.2016 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr.A.7/4572 din 04.12.2015 privind aprobarea documentaţiei necesare,
în vederea concesionării pajiştilor, proprietatea comunei Şintereag;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.A.7/4573 din
04.12.2015;
- raportul nr.A.7/4931 din 31.12.2015 al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de către
doamna Rus Zamfira – inspector cu privire la aprobarea documentaţiei
necesare, în vederea concesionării pajiştilor, proprietate comunei Şintereag,
către asociaţiile crescătorilor de animale, constituite la nivelul localităţilor
comunei Şintereag;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei
Şintereag nr.1 pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.A.7/43 din 29.01.2016;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei
Şintereag nr.2 pentru adminstraţie publică locală, juridică, protecţie socială,

apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.A.7/44 din 29.01.2016;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei
Şintereag nr.3 pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană înregistrat cu
nr.A.7/45 din 29.01.2016;

În conformitate cu:
-

-

-

-

-

-

-

prevederile art.9 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului României nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.4, art.5, art.6 alin.(4), alin.(5), art.8 alin.(3) din Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului României nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile pct.III din Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 din Ordin ul comun
M.A.D.R. şi M.D.R.A.P. nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor –
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, praşelor, respectiv al municipiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.8 din Ordinul M.A.D.R nr.544/2013 privind metodologia de
calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Hotararea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
prevederile anexei nr.I pct I.1 lit. d din Ordinul comun al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrul administraţiei publice
nr.226/ 235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii
de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu
şi lung, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 42 alin.1, lit. “h”,”i”,”l”,”m”,”n””o”,”p” şi alin.2- 6 din
Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

-

-

-

-

-

-

prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.42/2004,privind
organizarea activitatii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984/2005 privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la Normele Sanitar Veterinare si pentru
siguranta alimentelor,cu modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.940/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr.72/2002 ;
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice
şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi
plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 125/2006
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole
şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art.62 alin.22 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.70,art.90 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceriprevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.75 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali:
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Șintereag nr.5 din
07.01.2016 privind aprobarea ,, Amenajamentului pastoral al păşunilor
proprietatea publică, aparţinând comunei Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud”;
prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. „c” şi alin.(5) lit. ,,b”, art.45 alin. (3),
art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7), art.123 alin.(1) şi alin.(2)
din Legea nr.215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea pajiştilor aparţinând domeniului public al
comunei Şintereag, către asociaţiile crescătorilor de animale, constituite la nivelul
localităţilor comunei Şintereag.
Art. 2. Se aprobă “Studiul de oportunitate privind regimul concesionării
pajiştilor aflate în proprietatea publică a comunei Şintereag”, conform Anexei nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea pajiştilor aparţinând
domeniului public al comunei Şintereag, conform Anexei 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aproba Documentatia de atribuire privind concesionarea pajiştilor din
comuna Şintereag, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aproba modelul Contractului de concesiune, conform Anexei 4, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. (1) Se aprobă redevenţa anuală de pornire a licitaţiei pentru concesionarea
pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Şintereag, în sumă de 50 lei/ha/an
fără T.V.A.
(2) Redevenţa se plăteşte anual în două tranşe egale, până la data de 30
iunie şi respectiv 31 decembrie pentru anul în curs.
(3) Redevenţa rezultată în urma licitaţiei se indexează anual cu rata
inflaţiei.
Art. 7.(1).Se numeste comisia de licitatie in urmatoarea componenta:

-

Preşedinte: doamna Rus Zamfira – inspector – compartiment urbanism ;
Membrii:
domnul Ţigăoan Valentin – viceprimar al comunei Şintereag;
doamna Mureşian Paraschiţa – inspector – compartiment evidenţă agricolă şi
cadastru;
domnul Moldovan Ioan– consilier local – Consiliul local al comunei
Şintereag;
domnul Paşcu Ioan - consilier local – Consiliul local al comunei Şintereag;

- reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa – Năsăud.
(2) Se desemnează secretar al comisiei de licitaţie doamna Bălan
Mihaela – inspector în cadrul compartimentului contabilitate al aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag.
(3) Secretarul comisiei nu are drept de vot.
Art.8. Beneficiarii contractelor de concesiune au obligaţia depunerii declaraţiei
de impunere pentru terenurile proprietate publică concesionate şi achitarea în condiţii
similare a impozitului pe teren / taxei pe teren proprietate publică a comunei
Şintereag.
Art.9. Se împuterniceşte primarul comunei Şintereag –domnul Ioan Bob să
semneze contractele de concesiune care se vor semna cu câştigătorii licitaţiei publice.
Art. 10 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag – domnul Bob Ioan şi compartimentul urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art.11 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag , prin publicare
în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag cu:
-

primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan;
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag,
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag;
Asociaţiile Crescătorilor de animale constituite la nivelul localităţilor
comunei Şintereag.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TIGAOAN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEȘ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 01.02.2016.
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Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ,,pentru,, din totalul de 9 consilieri locali
prezenți la ședință.

