P R O I E C T nr. 36 din 15.05.2020

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan
HOTĂRÂRE

pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație

publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate și solicitările crescătorilor de
animale, precum și necesitatea și oportunitatea închirierii trupurilor de pășune libere de contract, aflate în
proprietatea publică a comunei Bodești;
Având în vedere prevederile:
- Noului Cod Civil
- Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al
municipiilor;
- HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG
nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinului nr.544/2013 al MADR privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale
pe hectar pajiște;
- Legii nr.32/2019 a zootehniei;
- Legii nr. 52/2003 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 42 din 29.08.2019 privind aprobarea
Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești;
Văzând prevederile: art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și
art. 339 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codul administrativ.
În temeiul dispozițiilor art. 87 alin. (1), alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b),
art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g, art.196 alin. (1) lit. a), art. 333 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se modifică hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație
publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești, în sensul că se abrogă
punctele 2.6 și 7.1 din Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică, a unor
trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești.
Art.2. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate.
Primar,
Marinel Barna
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu
respectarea art. 139, alin. (3) litera c) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în
funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă.
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Nr. 2761 din 15.05.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020
privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor trupuri de pășune,
aflate în proprietatea publică a comunei Bodești

Având in vedere prevederile:
- art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991;
- art. 339 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codul administrativ.
Văzând că cele 2 articole prezentate mai sus nu sunt condiții de restricționare pentru
participare la licitație pentru închirierea domeniului public privind domiciliul sau locația
exploatației, consider că prin punctele 2.6 și 7.1 din Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini din
hotărarea nr. 24 din 30.04.2020 s-a îngrădit dreptului persoanelor care nu sunt din comuna
Bodești sau crescători de animale din cadrul altor comunității locale pentru participarea la
licitației.
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) litera a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, propun aprobarea proiectul de hotărâre pentru modificarea
hotărârii nr. 24 din 30.04.2012 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor
trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești

Primar,
Marinel Barna
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Nr. 2762 din 15.05.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020
privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor trupuri de pășune,
aflate în proprietatea publică a comunei Bodești
Ca urmare a prevederilor:
- art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 prin care
se precizează:
(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în dom eniul public al com unelor,

oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ - teritoriale,
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de anim ale,
persoane fizice sau juridice având anim alele înscrise în RNE, încheie contracte de
concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. (alineat modificat
prin art. I pct. 9 din Legea nr. 86/2014, în vigoare de la 5 iulie 2014)
(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ - teritoriale,
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale,
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor,
membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii respective,
încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile,
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de
animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor. (alineat
modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 44/2018, în vigoare de la 26 ianuarie 2018);
- art. 339 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codul administrativ prin care se precizează:

(1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, rom ână sau
străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în
documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor
către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

Conform celor 2 articole prezentate mai sus nu sunt condiții de restricționare pentru
participare la licitație la închirierea domeniului public, privind domiciliul sau locația
exploatației.
Mai presus prin art. 339 din OUG nr. 57/2019 Are dreptul de a participa la licitaţie orice

persoană fizică sau juridică, rom ână sau străină

Prin hotărarea nr. 24 din 30.04.2020 s-a îngrădit dreptului persoanelor care nu sunt
din comuna Bodești sau crescători de animale din cadrul altor comunității locale;
Consider că este necesar abrogarea punctelor 2.6 și 7.1 din Anexa nr. 1 - Caietul de
sarcini privind închirierea prin licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate în
proprietatea publică a comunei Bodești, prin care se precizează că:

2.6. Parcelele se vor închiria num ai persoanelor fizice sau juridice din UAT com una
Bodești care vor face dovada că sunt deţinători de anim ale trecute în Registrul Naţional de
Evidenţă al Anim alelor (dovadă de la m edicul veterinar) şi Registrul Agricol (adeverinţă
registru agricol).
7.1 Solicitanți pentru inchirierea pajiștilor U.A.T. com una Bodești pot fi crescători de
anim ale din cadrul com unității locale (deținători de ex ploatație înregistrată pe raza U.A.T.
com una Bodești, județul Neam ț) și/ sau Organizații/ Asociații locale ale crescătorilor de
anim ale, legal constituite tot din cadrul com unităților locale.
Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, proiectul de hotărâre inițiat de
primarul comunei îndeplinește condițiile pentru a putea fi aprobat, propun spre dezbatere
proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii prin
licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești

Secretar general,
Ionel Bostan

