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HOTA.RARE 
privind aprobarea Tnchirierii prin licitatie publica a pa9unii publice a comunei, proprietate publica a comunei $ieu, 

Consiliul local al comunei $ieu s-a Tntrunit Tn §edinta ordinara Tn numar de_ consilieri. 
Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initial de Primarul comunei $ieu; 
-Referatul de aprobare a Primarului comunei $ieu; 
-Raportul de specialitate al viceprimarului comunei $ieu ; 
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieu; 
-anexa nr. 44,-lnventarul bunurilor care apar(in domeniului public al comunei $ieu la Hotararea Guvernului 

Romaniei nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al judetului Bistri\a-Nasaud, precum §i a municipiului, 
ora~elor §i comunelor din jude\ul Bistrita-Nasaud; 

ln conformitate cu: 
- prevederile art.858 §i urmat., art. 1777 - 1823 din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile §i 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 Urgenta a Guvernului Romaniei nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 

§i exploatarea paji~tilor permanente ~i pentru modificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2013, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale nr.544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a Tncarcaturii optime de animale pe hectar de paji§te; 

prevederile Ordinului M.A.D.R. §i M.D.R.A.P. nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor- cadru 
de concesiune §i Tnchiriere a suprafetelor de paji~ti aflate Tn domeniul public/privat al comunelor, pra~elor, respectiv 
al municipiilor, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Jude\ean Bistri\a-Nasaud nr. 132 din 25.11.2020 privind stabilirea pre\urilor medii la 
produsele agricole pentru evaluarea Tn lei a arendei stabilita potrivit legii, Tn natura, precum 9i pentru produc\ia de 
masa verde ob\inuta pe paji9ti pentru anul 2021; 

-prevederile H.C.L. nr. 44 din 9.12.2014 privind aprobareaAmenajamentului pastoral; 
Prevederile art. 7, alin (1) §i (13) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala Tn administratia 

publica; 
fn temeiul prevederilor art.129 alin (1), alin.(2) lit. a) §i lit.c), art.139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit.a), §i art.199 

alin.(1),(2) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTA.RA.~TE 

Art.1.-Se aproba Tnchirierierea prin licitatie publica , organizata Tn conditiile legii - a paji9tilor disponibile, 
libere de contract, proprietate publica a comunei $ieu, situate Tn localitatea Ardan, cuprinse Tn anexa nr. 44 -lnventarul 
bunurilor care apar(in domeniului public al comunei $ieu, la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 905/2002, privind 
atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum §i a municipiului, ora~elor §i comunelor din judetul 
Bistrita-Nasaud la Sec\iunea I, pozi\ia 105 sat Ardan, conform Anexei 1 la prezenta hotarare, folosirii optime prin 
pa~unat continuu, crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unitatii 
administrativ-teritoriale, avand animalele Tnscrise Tn Registrul National al Exploatatiilor. 

Art.2. (1) Se aproba documentatia de atribuire pentru Tnchirierea prin licita\ie publica deschisa a suprafe\elor 
de pa9uni proprietate publica a comunei $ieu, situate pe teritoriul cadastral al localitatii Ardan, ce cuprinde caietul 



de sarclni, fi~a de date a procedurii, modelul contractului de inchiriere ~i alte formulare/documente, astfel cum 
sunt prezentate in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Nu sunt admise la licita\ie persoane fizice sau juridice care au datorii sau litigii nesolutionate cu 
Comuna $ieu sau Consiliul local al Comunei ~ieu. 

(3) Nu sunt admise la licitatie persoane fizice sau juridice care nu au respectat contractele de 
concesiune/inchiriere a paji~tilor/pa~unilor in anii anteriori. 

Art.3. Pretul de pornire al licitatiei pentru inchirierere este de 218 lei /ha/an si 50 lei/ha pasune/an pentru 
pa~unea neeligibila, pentru primul an de inchiriere . 

Art.4. ( 1) In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse eel puUn doua oferte 
valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze procedura §i sa organizeze o noua licitatie cu respectarea 
procedurii initiale. 

(2) 1n cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune decat o oferta 
valabila, autoritatea contractanta va proceda la inchirierea pa~unii solicitantilor care indeplinesc condi1iile. 

Art.5. (1) Durata inchirierii paji~tilor mai sus amintite se stabile~te la 7 ani, incepand cu data semnarii 
contractului, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor parti, pentru o perioada egala cu eel mult jumatate din 
perioada initiala cu conditia ca prin prelungire sa nu se depa~easca termenul maxim de 1 O ani prevazut la art.9 alin.(2) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013. 

(2) Se aproba drept clauza speciala contractuala rezilierea de drept a contractului, respectiv reducerea 
suprafetei de teren inchiriata, in situatia solicitarii acestei suprafete de catre Comisia locala de stabilire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor $ieu, in vederea unei eventuale retrocedari a acestuia, sub conditia notificarii locatarului 
cu eel putin 30 zile 1nainte, fara nici o despagubire pentru acesta, rezilierea operand cu ultima zi a anului calendaristic, 
respectiv 31 decembrie. 

(3) Tncetarea contractului de Tnchiriere poate avea loc, 1n cazul in care interesul national sau local o 
impune, prin denuntare unilaterala. 

Art.6. Documentatia de atribuire se pune la dispozi\ia celor interesa\i pentru suma de 10 lei. 
Art.7. Anuntul privind organizarea licitaiiei se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr

un cotidian de circula\je nationala ~i intr-unul de circulatie locala, precum ~i pe pagina de internet www.comunasieu.ro. 
Art.8. Primarul comunei $ieu, prin compartimentele de specialitate, va duce la indeplinire prezenta hotarare 

prin organizarea licitatie ~i semnarea contractului de inchiriere. 
Art.9. Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, 

alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind 
Codul administrativ, respectiv cu un numar de __ voturi ,.pentru" -voturi - Jmpotriva" __ - ,,abtineri" __ din 
_ _ consilieri prezenti. 

Art.10.-Prezenta hotarare va fi comunicata cu : 
-lnstitutia Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarului comunei $ieu 
- Compartiment financiar contabil, administraUe, resurse umane ~i monitorizarea procedurilor administrative 

Aviz deflegali~t/, 
Secrelar .tf'eneratalAo~nei $ieu 




