
 
HOTĂRÂREA Nr. 62 

din 15.06.2022 
privind închirierea, prin atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis a trupului de 

pășune proprietate a comunei Pojorâta în suprafață totală de 105,44 ha  
 
Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei 
Pojorâta, înregistrată la nr. 3909/07.06.2022;  

- Raportul de specialitate întocmit de domnul Aurel Prundean, consilier în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat la nr. 3910/07.06.2022;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – social, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism, înregistrat la nr. 4055/14.06.2022;  

- Raportul de avizare al  Comisia pentru administraţia publică locală, judiciară şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.4056/14.06.2022. 

- Prevederile art. 3, lit.,, d”, art.5, alin.1), art.9, alin 2-4) și alin. 7-7 2) din  O.U.G. nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
86/2014; 
             - Prevederile art.1 alin.(2) lit.b) din  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea 
contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat 
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor modificat și completat prin Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
571/371/2015;  
             - Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de 
animale pe hectar de pajişte; 
             - Prevederile art. 6 alin.(1,3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 aprobate prin Hotărârea nr. 1064/2013, cu modificările si 
completările ulterioare; 
             - Amenajamentul pastoral aprobat prin HCL nr. 5 din 14.01.2015 și revizuit prin HCL nr. 
110/08.10.2015;  
                 În temeiul art. 129, alin.2), lit. c) și alin.6), lit.b), art.139, alin.3), lit.g), coroborat cu art.196, 
alin.1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      H O T Ă R Ă Ş T E:  
 Art.1. (1) Se aprobă închirierea pajiștei în suprafață totală de 105,44 ha aflată în proprietatea  
comunei Pojorâta, conform documentației de atribuire prevăzută în anexele 1-9 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
  (2) Documentația de atribuire cuprinde: 
 Anexa nr. 1 – Studiul de oportunitate;  
 Anexa nr. 2 – Caietul de sarcini; 
 Anexa nr. 3 – Regulamentul privind închirierea pajiștilor prin procedura de atribuire directă; 
 Anexa nr. 4 – Regulamentul procedurii de licitație; 



 Anexa nr. 5 – Regulamentul de pășunat; 
Anexa nr. 6 – Contractul de închiriere; 
Anexa nr. 7 – Anunțul de atribuire; 
Anexa nr. 8 – Formulare;  
Anexa nr. 9 – Calendarul procedurii. 
(3) Durata de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei este de 10 ani. 

 Art.2. Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare în procedura de atribuire directă, 
respectiv licitație publică cu plic închis, precum și pentru formularea propunerilor de atribuire a 
suprafețelor de pajiști, în următoarea componență:  

- Cîrloanță Vladimir – preşedinte,  

- Cârloanţă Sorin   - membru,  

- Cârloanţă Cristian – Mihai – membru,  

- Raia Adriana – Iuliana - membru,  

- Iordan Petrică – membru,  

- Zlevoacă Doina – membru supleant, 

- Ursachi Nicoleta – membru supleant. 

Art.3. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, cu plic închis,   în 
următoarea componenţă:  
- Prundean Aurel – preşedinte,   

- Bedrule Elena -   membru,  

- Ostanschi Valenuţa – membru,  

Art.4. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către domnul Lehaci Silviu Dumitru, consilier în 
cadrul  Biroului financiar contabil, impozite și taxe, chiziții publice, urbanism, cadastru, mediu.  
 Art.5. Se împuterniceşte domnul Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojorâta, să 
semneze contractele de închiriere menționate la art.1 . 

     Art. 6. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârrea Consiliului Local al comunei 
Pojorâta nr. 39/28.03.2022 privind închirierea, prin atribuire directă sau prin licitație publică cu 

plic închis a trupului de pășune proprietate a comunei Pojorâta în suprafață totală de 108,77 ha.  
Art.7. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va face publică prin 

afișare la sediul și pe site-ul comunei Pojorâta și se va comunica Instituției Prefectului – Județul 
Suceava în vederea efectuării controlului de legalitate.  
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,  
     Ilie Teodor GRIGOREAN                 Secretarul general al comunei 
                 Elena Smaranda LEHACI 
  


