
            ROMÂNIA              

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor aparţinând 

domeniului public al comunei Nuşeni 

 

 

 

       Consiliul local al comunei Nuşeni, întrunit în ședintă ordinară din data de 

31.03.2022 în prezența a 11  consilieri locali, 

 

 

 

     Având în vedere: 

- procesul – verbal nr.A.7/837 din 10.02.2022 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/835 din 10.02.2022  privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni 

, la sediul Primăriei comunei Nușeni din localitatea Nușeni, nr.37, comuna 

Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/1740  din 30.03.2022 de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr. A.7/835 din 10.02.2022 2022  privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/836 

din  10.02.2022;               

- raportul nr.A.7/1316 din 08.03.2022 întocmit de către doamna Irimieş 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcţia de secretar general al comunei Nușeni, 

cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor aparţinând 

domeniului public al comunei Nuşen; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/82 

din 30.03.2022; 



- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/83 din 

30.03.2022; 

- avizul favorabil  al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/84 din 30.03.2022; 

 

În conformitate cu: 

 

 

 

- prevederile art.1, art.3 alin.(1) lit.,,b”, art.9 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului 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; 

- prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului  nr.1064/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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; 

- prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi 

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr.407/2051 din 31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-

cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile 

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.544/2013 

privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajişte; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Nuşeni  

nr.15/27.08.1999,privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Nuşeni,cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Nuşeni  

nr.13/29.02.2016 ,privind implementarea proiectului ,, Modernizarea 



infrastructurii rutiere agricole în comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - 

Năsăud”; 

- prevederile Anexei nr.34 ,, Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Nuşeni,, la Hotărârea Guvernului 

nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa – 

Năsăud, precum şi al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul 

Bistriţa – Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1798  din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul 

civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

          În temeiul prevederilor, art.129 alin.(2) lit.,,c, alin.(6) lit.a, art.139 alin.(3) 

lit.g, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), art.332-art.348 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

 

     Art.1 (1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor 

suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, situate în 

localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – 

Năsăud, pentru o durată de 7 ani. 

              (2) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor depuse, la licitaţia 

organizată, în vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului 

public al comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi 

Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, în următoarea componenţă: 

-Preşedinte: domnul Rusan Liviu – viceprimar al comunei Nuşeni; 



-Membrii: - domnul Alb Cornel- inspector asistent- Primăria comunei Nuşeni; 

                 - domnul Zegrean Ioan – şef SVSU Nuşeni; 

                - reprezentant al Administraţiei Finanţelor Publice Beclean; 

 - Secretar: domnul Jarda Marius- referent – Primăria comunei Nuşeni. 

             (3) Se nominalizează  ca membrii de rezervă  pentru comisia constituită 

potrivit alin.(2) din prezenta hotărâre: 

                 - domnul Bidian Andrei - inspector – Primăriei omunei Nuşeni ; 

                 - domnul Şerban Alexandru–referent – Primăria  comunei Nuşeni. 

              (4) Atribuţiile comisiei de evaluare a ofertelor, constituită potrivit alin.(2) 

din prezenta hotărâre sunt următoarele: 

    a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi 

documentelor cuprinse în plicul exterior; 

    b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

    c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

    d) întocmirea raportului de evaluare; 

    e) întocmirea proceselor-verbale; 

    f) desemnarea ofertei câştigătoare. 

 

   Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitaţia publică organizată în vederea 

închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al comunei 

Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna Nuşeni, 

judeţul Bistriţa – Năsăud, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

   Art.3 Se aprobă fişa de date a procedurii de licitaţie publică organizată în 

vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al 

comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna 

Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

     Art.4 Se aprobă contractul - cadru de închiriere pentru suprafeţele de pajişti 

aflate în domeniul public al comunei Nuşeni, conform Anexei nr.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.5 Se aprobă formularele şi modelele de documente pentru procedura de 

licitaţie publică organizată în vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti 

aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, 

Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud conform 

Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

   



     Art.6 Se împuterniceşte primarul comunei Nuşeni să semneze contractele de 

închiriere, care se vor încheia cu câştigătorii licitaţiei publice, organizate în 

vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al 

comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna 

Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

     Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 10 voturi 

,,pentru” şi o abţinere din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

      Art.8. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni; 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  MARINEL ŢOPAN 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ 
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din 30.03.2022. 
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