
 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L   LO C A L 
 

 

 
                                                                    HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii de iniţiere a închirierii prin licitaţie publică, a 

pajiştilor proprietate privată a comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava 

 
 

                     Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

      Având în vedere: 

-  Expunerea de motive prezentată de domnul Ștreangă Gheorghe, primar al   comunei Frătăuţii 

Noi, judeţul Suceava, înregistrată sub numărul 1532 din 04.03.2016;  

- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub numărul 1533 din 04.03.2016; 

      -    Raportul comisiei de specialitate  înregistrat sub numărul 2855 din 06.04.2016; 

       Analizând : 

- prevederile art. 9, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 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,aprobata prin Legea 

86/2014; 

 -  art.6 alin.1 din Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificata și completată prin HG 78/2015; 

 - Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind 

metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

            - prevederile art.1, alin. 2, lit. b) din Ordinul comun Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – 

MDRAP nr.407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a 

suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor respectiv al 

municipiilor;  

-art.5 litera „b”, art.9, art.10 alin.1 literele” a-f”,  art. 12 alin.3, art.15 din OUG. nr.54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-art.6 alin.1 şi 2, art.7 alin.1 şi 2 şi art.15 alin.1 din H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a  OUG. nr.54/2006;  

     În temeiul art. 10, art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), art. 45 alin. 1, alin. 3, alin. 6, art.47, 

art. 49 alin. 1, alin. 2, art. 115, alin.1, lit. „b” şi art. 123 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ã R Ã Ş T E : 

 

  Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii  de închiriere prin licitaţie publică a  pajiştilor  

proprietate privată a comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, în scopul punerii în valoare şi 

folosirii optime prin păşunat continuu, crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice 

avand animale înscrise în RNE. 



   Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind  aprobarea închirierii prin licitaţie 

publică a  pajiştilor proprietate privată a comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, conform 

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini privind închierierea prin  licitaţie publică, a  

pajiştilor proprietate privată a comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, conform anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

Art.4. Se însuşeşte contractul cadru de închiriere pentru suprafeţele de păşuni  aflate în 

domeniul privat al Comunei , conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

             Art. 5. Se numește comisia de organizare si desfașurare a licitației publice in 

următoarea componență: 

          1. – Fădor Vasile- preşedintele comisiei; 

2. - Moisuc Oltea-Rodica – secretar comună - membru; 

3. – Moisuc Constantin -consilier specialitate-membru; 

4.-  Guță Mircea -inspector-membru-secretar comisie  

5.  - Moisuc Constantin - consilier local-membru; 

         Art.6. Se numește comisia de soluționare a contestațiilor pentru licitația publică in 

următoarea componență: 

 1.– Bucevschi Ghiocel-Gheorghe –președintele comisiei; 

 2.- Moisiuc Alina-Sabina -consilier-membru; 

 3.- Franciuc Ilie -membru, 

 4. -Olari Vasile - consilier local-membru; 

 5.- Rusu Mihai - consilier local-membru; 

  Art.7. Se împuternicește Primarul comunei Frătăuţii Noi să semneze contractul de 

închiriere a trupurilor de pajişti din  domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, care fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

         Art.8. Primarul comunei Frătăuţii Noi, împreună cu comisiile de licitație si contestații 

si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului vor duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  Art.9. Cheltuielile privind parcelarea cadastrală a păşunii, executarea studiului 

pedologic, şi alte cheltuieli privind organizarea licitaţiei se vor suporta de către câştigătorii 

licitaţiei şi se stabileşte  ca taxă de participare la 100 lei/ha de păşune licitat. 

 
 
 
Președinte ședință,                              Contrasemneaza pentru legalitate, 
               Secretar comună, 
 Constantin Moisuc                                             Oltea – Rodica Moisuc 
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