
ROMANIA
JUDETUL IASI

COMUNA FANTANELE
HOTARAREA Nr.53/3 1 .05.2021

Privind
Concesiunea prin licitatie deschisa cu plic inchis (atribuire directa in cazul in care dupa doua licitatii

deschise cu plic inchis,consecutive,nu s-a depus decat o oferta), a pasunii comunale in supralbta de 99,39
ha, ramasasa neconcesionata sau rezultate in urma rezilierii unor contracte de concesiune la nivelul

comunei Fantanelejudetul Iasi

Avdnd in vedere Referatul de aprobare al iniliatorului proiectului de hotdrdre , inregistrat la nr..
.172125.05.2021:
Av6nd in vedere Raportul de specialitate al secretarului general cunr.l7l/25.05.2021;

Avdnd in vedere Raportul de avizare intocmit de Comisiile de specialitate ale Consiliului loce.l cu
nr.54128.05.2021;
-Hotararea nr.57129.05.2020 privind aprobarea Procedurii de concesionare a bunurilor care apartin
domeniului public si privat al comunei Fantanelejudetul Iasi;
Av6nd in vedere art.87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.(b), art.362, alin.(1)si
alin.(3) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ cu modificdrile gi completdrile u terioare;
Avdnd in vedere art. 9 din O.U.G. nr.3412013 privind organizarea, administrarea gi exploatar,:a pajigtilor
permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. l8/1991 cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere art.l6 alin.(3) din Legea nr.3212019 privind Legea zootehniei cu aplicare de la
20.12.2020;
Avdnd in vedere art. 6, alin. (3) qi (a) din H.G. 106412013 privind aprobarea Normelor metod,rlogice
pentru aplicarea prevederilor privind organizarea, administrarea qi exploatarea pajigtilor perm,mente gi
pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. I 8/1 991 ;

Avdnd in vedere Ordinul comun al M.A.D.R / M.D.R.A.P. nr. 4071205112013 pentru aprobare,a
contractelor - cadru de concesiune qi inchiriere a suprafelelor de pajigti aflate in domeniul public/privat al
comunelor, oragelor, respectiv al municipiilor cu modificdrile si completlrile ulterioare;
AvAnd in vedere Ordinul nr. 54412013 privind Metodologia de calcul al incdrcdturii optime de animale pe
hectar de pajigte;
Avdnd in vedere Ordinul 226123512003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitStii de
imbundtifire $iexploatare a pajigtilor la nivel na!ional , pe termen mediu gi lung, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere art. 1777 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, republicata cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal cu modificdrile si completdrile ultelioare;
Avdnd in vedere Hotdr6rea Consiliului Judefean nr.305 din 25.I l.2020Iasi privind stabilirea prelului
mediu pe tond de masl verde obfinutd de pe pajigti pentru anul fiscal 2021.
In temeiul aart.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.5712019 privinC Codul

admi nistrativ, cu modi fi cdril e qi completdri Ie ulterioare:

Adopti prezenta ffOfAnARP :

Art.1. Se aprobd Concesiunea prin licitatie deschisa cu plic inchis (atribuire directa in cazul in care dupa
doua licitatii deschise cu plic inchis,consecutive,nu s-a depus decat o oferta), a pasunii comunale in
suprafata de 99,39 ha, ramasasa neconcesionata sau rezultate in urma rezilierii unor contracte de

concesiune la nivelul comunei Fantanelejudetul lasi.
Art.2. Perioada de concesiune este de 7(gapte) ani cu posibilitatea de prelungire pe incd 3 ( tre i) ani printr-
un act aditional la contractul de inchiriere.



Art. 3. Valoarea redeventei pe halan este de 71.00 lei. .

Art. 4. Perioada cuprinsa intre l5 mai - 15 noiembrie a fiecdrui an se stabile$te ca perioadd dr: pdqunat,
conform Amenajamentului pastoral.
Art. 5. Se aprobd documentafia de atribuire (Contractul cadru , Caietul de sarcini si Formulare si modele
de documente), Studiul de oportunitate privind concesiunea a pajiqtilor apa(in6nd domeniului public al
comunei Fantanelejudetul Iasi , conform Anexei nr.l care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.
Art.6. Se imputernice$te primarul comunei Fantanele, pentru organizareaprocedurii de concr,siune.
Art.7. Comisia de evaluare a ofertelor privind concesiunea pajigtilor comunale , precum gi Comisia de
solulionare a contestatriilor va fi numitd prin dispozilia primarului comunei Fantanele.
Art.8. Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei Fantanelejudetul Iasi.
Art.9. Prin grija secretarului comunei Fantanele , prezenta hotdr6re va fi comunicatd Institufit:i Prefectului
- judelul Iasi , primarului comunei Fantanele qi va fi publicatd in Monitorul oficial local , in t,:rmenele
prevdzute de lege .
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Prezenta hotarare se aproba cu un nr. de.9 voturi
l0.consilieri prezenti din I I consilieri in functie.
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sedinta,


