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      HOTĂRÂREA     Nr.   15    /  26 ianuarie   2022 

Privind  aprobarea  închirierii   păsunilor comunale  disponibile , aflate  în proprietea comunei 

Cicârlău, judetul Maramures  

 

 Consiliul Local al comunei Cicârlău, întrunit în ședință  ordinară în data de  26 

ianuarie  2022, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

 e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru elaborarea actelor 

administrative ;    

 f) art. 129 alin (1) si alin (2) , lit c, combinat cu  alin (6),  lit a,  art. 139 alin (3) , lit c, art. 140 , 

art.197, art.198, art.199, art. 240  , art. 286, art. 332-348, art.354 din  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;  

g) art.1, art. 3 si art. 9 alin (2)  din OUG nr. 34/2013 privind  organizarea , administrarea  si 

exploatarea  pajistilor  permanente si pentru modificarea  si completarea Legii nr. 18/1991; 

h) art. 4 din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea  Normelor Metodologice pentru aplicarea  

prevederilor OUG nr. 34/2013; 

i) Ordinul nr. 544/2013 privind  metodologia de calcul  al încărcăturii  optime de animale pe 

hectar de pajiste; 

j) Ordinul comun nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea  contractelor cadru de concesiune si 

inchiriere a suprafetlor de pajisti aflate în  domeniul public/privat al comunelor , oraselor , 

respective al municipiilor; 

k) art.1777- art.1823 din Legea  nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

l) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările  ulterioare; 

 

 Având în vedere: 

  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , însoțit referatul de aprobare 

al proiectului  nr. 445/2022, raportul compartimentului de resort nr. 446/2022 si  referatul 

compartimentului  juridic  nr. 447/2022  prin care solicită  scoaterea la închiriere a păsunilor care  

nu au fost închiriate în urma parcurgerii procedurii   în anul 2021,  a   încetării pe cale amiabilă a  

contractului de concesiune nr. 1570/2013 si  a împlinirii termenului de 10 ani   a contractului de 

concesiune  privind   o suprafață de păsune de  10, 3 ha  din localitatea Ilba ; 

 Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr.17/2021 privind  stabilirea pretului 

mediu/tonă masă  verde obtinută  de pe pajisti în judetul Maramures, pentru anul fiscal  2021;  

 Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.77/2018 privind aprobarea amenajamentului 

pastoral ; 

 Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 35/2018 privind aprobarea sezonului de păsunat 

pentru animale; 

 



           Hotărârea Consiliului Local Cicârlău  nr. 26 /2021 privind aprobarea  închirierii   păsunilor  

disponibile , aflate  în proprietea comunei Cicârlău, judetul Maramures;   

  Cererea  numitei Elena Gabriela  Pop , domiciliată în  comuna Cicârlău, sat Bârgău, str. 

Gării, nr. 15 prin care  solicită  concesionarea   păsunii comunale  din localitatea Bârgau; 

 Avizul comisiilor pe domeniu  din cadrul Consiliului Local Cicârlău;  

 În temeiul : art. 139 alin (1) si alin (3), lit g, coroborat cu  art. 196 alin.(1 ) lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

HOTĂRÂSTE  

 

  ART. 1   Se  aprobă  închirierea pentru o perioada de 7 ani a suprafetei disponibile  de 

păsune comunală de 95,19  ha, care apartine domeniului  privat al comunei Cicârlău, judetul 

Maramures.   

ART. 2  Se  însuseste Caietul de sarcini nr.351  / 2022  privind închirierea  păsunilor 

disponibile , aflate în proprietatea  privată a comunei Cicarlau , conform anexei 1 la prezenta 

hotărâre.  

ART. 3 Se aproba pretul minim  de  închiriere ,  pe fiecare trup de păsune , conform 

anexei  1 la prezenta hotărâre.   

ART. 4  Se  împuterniceste Primarul comunei  Cicârlău,  domnul Sorin LUPSE   cu 

semnarea  contractelor de închiriere si compartimentul juridic  de parcurgera procedurilor  

pentru închiriere. . 

ART. 5  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Comisiei de închiriere    

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNAT  
     Ioan BLEDEA                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   
                                                                                                           Georgela POP   
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 26 ianuarie  2022, cu următoarele 
voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru    11 

             Voturi impotriva 
 

 


