
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind iniţierea procedurii de închiriere, prin licitaţie publică, a pajiştilor 

proprietate privată a comunei Coşna, judeţul Suceava 

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive a domnului primar Gavril Pardău înregistrată la nr. 1088 din 

- raportul compartimentului de specialitate - registru agricol, înregistrat Ia nr.1089 din 
18.02.2016; 

- raportul nr.1133 din 19.02.2016 a] comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socialâ, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna ; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 9, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

şî exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 86/2014; 

- ari.6 alîn.î 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 şi completată prin HG 78/2015; 

- Ordinul Ministerului Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia 
de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

- art.l, 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 şi închiriere a 
suprafeţelor de pajişti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraşelor respectiv al 
municipiilor; 
-art.5 litera „b'\ ari.9, ari, 10 alin.l 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.l şi 2, art.7 alin.l şi 2 şi art.15 alin. 1 din H.G.nr. 168/2007 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006; 

-Legea nr.l61/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul art. 10, art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b). art. 45 alin. I, alin. 3, alin. 6, art.47, art. 
49 alin. 1, alin. 2, art. 115, alin.K 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, 

18.02.2016; 



Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a pajiştilor 
proprietate privată a comunei Coşna, judeţul Suceava, în scopul punerii în valoare Şi folosirii 
optime prin păŞunat conţinu, crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animale 
înscrise în RNE. 

Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea prin licitaţie publică a 
pajiştilor proprietate privată a comunei Coşna, judeţul Suce-aya, conform anexei nr, 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

A r t 3. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a pajiştilor 
proprietate privată a comunei Coşna, judeţul Suceava, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se însuşeşte contractul cadru de închiriere pentru suprafeţele de păşuni aflate în 
domeniul privat al Comunei Coşna, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se numeşte comisia de desfăşurare a licitatiei publice în următoarea componenţa: 
1. Arvinte Vaientin-consilier urbani sm-preşedintele comisiei; 
2. Candrea Bozga Gavril-referent special itate-membru; 
3. Nedelea Crizantema-consilier compartimentul registru agricol-secretar comisie; 
4. Toloş Silviu -consilier local -membru; 
5.Negrea Aurora-consilier local-membru; 

Art.6. Se numeşte comisia de soluţionare a contestatiilor pentru licitaţia publica în 
urmatoarea componenta: 

1. Ivan Mariana-secretar comună - preşedinte 
2. Todaşcă Claudîa-consilier-secretar comisie; 
3. Doroftiesei Mihaela-membru, 
4. luga Dorina-consîlier local-membru; 
5. Sandu loan Bogdan-consilier local-membru; 

Ar t7 . Se împuterniceşte Primarul comunei Coşna să semneze contractul de închiriere a 
trupurilor de pajişti din domeniul privat aJ comunei Coşna, care fac obiectul prezentei hotărâri, 

Art.8.0dată cu adoptarea prezentei hotărâri se revocă prevederile HCL nr.ll din 
27.01.2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor proprietate privată a 
comunei Coşna Judeţul Suceava. 

Art.9. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Instituţiei şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de 
legalitate. 


