CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 4353 din 28.04.2017
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 24,78 ha păşune
comunală aflată în domeniul public al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi

Consiliul Local al Comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul dl. Brașoveanu Ion consilier superior în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Țibănești, județul Iași , înregistrat
la nr.
4351/28.04.2017 prin care solicit iniţierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică a suprafeţei de 24,78 ha păşune comunală aflată în domeniul public al
comunei
Ţibăneşti,
judeţul
Iaşi;
Având în vedere:
 prevederile art.3 şi art.9 alin (1) OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991;
 prevederile art. 4 din H.G. 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;
 prevederile Ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de
animale pe hectar de pajiște;
 prevederile Ordinul nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
 prevederile HCL nr.54/2015 privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU de
concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
 solicitările deţinătorilor de animale de pe raza comunei Ţibăneşti;
 că potrivit art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5), lit. a) din legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede: ,,În
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit.c), consiliul local: a) hotărăşte darea
în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes local, în condiţiile legii;
 Hotărârea nr. 332/22.12.2016 privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe
pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2017;
 Nota de fundamentare a primarului comunei Țibănești din care rezultă necesitatea și
oportunitatea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 24,78 ha păşune
comunală aflată în domeniul public al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local comunal;
În temeiul art.39, alin.(1), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123, alin.(1) şi (2),
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.(1).- Se aprobă iniţierea procedurii de concesiune prin licitaţie publică, a suprafeţei
de 24,78 ha păşune comunală, situate în bloc fizic1964/285/166, T - 42 aflată în domeniul
public al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
(2) – Durata concesiunii este de 6 ani începând cu data semnării contractului.
Art.3. – Preţul de pornire al licitaţiei este de 169 lei/ha/an, stabilit în funcţie de
cantitatea de masa verde/ha x 0,065 lei/kg ( stabilit în baza hotărârii nr. 332/2016 a
Consiliului Judeţean Iaşi).

Art.4. – Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public al comunei Ţibăneşti se face de
către membrii colectivităţii locale având animale înregistrate în R.N.E – Registrul Naţional de
Evidenţă.
Art.5.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşipentru controlul legalităţii, primarului comunei, dl. Brașoveanu Ion – consilier superior, dnei
Stoica Mimi – inspector/contabil, dlui ing. Tiron Bogdan - Nicușor – responsabil achiziţii publice și
pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă publică.
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PRIMARIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 4352 din 28.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 24,78 ha păşune
comunală aflată în domeniul public al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi

Primarul comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere referatul dl. Brașoveanu Ion consilier superior în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Țibănești, județul Iași , înregistrat la nr. 4351/28.04.2017
prin care solicit iniţierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a
suprafeţei de 24,78 ha păşune comunală aflată în domeniul public al comunei Ţibăneşti,
judeţul Iaşi;
Având în vedere:
 prevederile art.3 şi art.9 alin (1) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991: ,,(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în
domeniul public 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 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,,.
 prevederile art. 4 din H.G. 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;
 prevederile Ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de
animale pe hectar de pajiște;
 prevederile Ordinul nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
 prevederile HCL nr.54/2015 privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU de
concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
 solicitările deţinătorilor de animale de pe raza comunei Ţibăneşti;
 că potrivit art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5), lit. a) din legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede: ,,În
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit.c), consiliul local: a) hotărăşte darea
în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes local, în condiţiile legii;
 Hotărârea nr. 332/22.12.2016 privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe
pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2017;
Motivat de necesitatea exploatării rationale şi menţinerii potenţialului de producţie a
suprafeţelor de păşune din comuna Ţibăneşti,în scopul atragerii de fonduri la bugetul local

P R O P U N:
Spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică a suprafeţei de 24,78 ha păşune comunală, aflată în domeniul public al comunei
Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare.

PRIMARUL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI ,
ing. ec. Aurica Cobuz

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 4354 din 28.04.2017

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
suprafeţei de 24,78 ha păşune comunală aflată în domeniul
public al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi
Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, stabilite prin
Dispoziţia nr.89/16.02.2005 a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
În termen de 10 zile de la afișare ( începând cu data 28.04.2017), cei
interesaţi pot înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare care vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi,
în zilele de luni-vineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele
326400;326401,tel./fax
326269
sau
pe
e-mail
la
adresa
primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR
ing. ec. Aurica Cobuz

SECRETAR
Liliana Tiron

