
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii de închiriere pentru anul 2021 aferentă contractelor de 

închiriere, în vigoare, încheiate prin atribuire directă pentru pășunile proprietatea 

comunei Bicazu Ardelean 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanței 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 și completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (4) din Normele 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, aprobate 

prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând: 

- referatul de aprobare nr. 3228 din 13.04.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre; 

- raportul de specialitate nr. 3227 din 13.04.2021 al consilierului superior, Topliceanu 

Aurica, din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite; 

- Hotărârea nr. 217 din 16.12.2020 a Consiliului Județean Neamț privind stabilirea 

prețului mediu al masei verzi obținută de pe pajiștile permanente valabil pentru anul 2020; 

- raportul de evaluare nr. 64/2021 al evaluatorului Vulpe I. Stefan privind valorile 

estimate pentru închirierea trupurilor de pășune, înregistrat la Primăria Comunei Bicazu 

Ardelean sub nr. 3226 din 13.04.2021; 

   - clauza contractuală prevăzută la pct. 2 din Capitolul IV. Prețul Contractului din 

contractele de închiriere nr. 2872, nr. 2873, nr. 2876, nr. 2877 din 09.04.2021, nr. 2922, nr. 

2923, nr. 2924, nr. 2925, nr. 2935, nr. 2936, nr. 2937 din 10.04.2019 și nr. 3524 din 

06.05.2019,  prin atribuirea directă a pășunilor proprietatea comunei Bicazu Ardelean, 

conform căreia “valoarea chiriei se stabileşte, anual, pe baza unui raport de evaluare 

întocmit de un evaluator autorizat, ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea 

producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii 

permanente prin cheltuielile cu implementarea condițiilor pentru realizarea amenajamentului 

pastoral sau cu implementarea amenajamentului pastoral, în acord cu prevederile art. 9 alin. 

(71)  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 și completările ulterioare.” 

Constatăm că pentru anul 2021 preturile estimate pentru inchirierea pășunilor sunt 

echivalente celor din anul 2020, motiv pentru care se justifică menținerea prețurilor de 

închiriere de anul trecut și pentru acest an; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) 

raportat la art. 5 cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – (1) Se aprobă menținerea valorilor de închiriere din anul 2020 pentru anul 2021, 

pentru contractele de închiriere, în vigoare, încheiate prin atribuire directă pentru pășunile 

proprietatea comunei Bicazu Ardelean, respectiv: contractele de închiriere nr. 2872, nr. 2873, 

nr. 2876, nr. 2877 din 09.04.2021, nr. 2922, nr. 2923, nr. 2924, nr. 2925, nr. 2935, nr. 2936, nr. 

2937 din 10.04.2019 și nr. 3524 din 06.05.2019.  

(2) Valorile de închiriere, pentru anul 2021, prevăzute la alin. (1) au fost stabilite 

conform raportului de evaluare nr. 64/2021 al evaluatorului Vulpe I. Stefan privind valorile 

estimate pentru închirierea trupurilor de pășune, înregistrat la Primăria Comunei Bicazu 

Ardelean sub nr. 3226 din 13.04.2021. 

Art.2 – (1) Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de închiriere până cel 

mai târziu la data de 30 aprilie 2021. 

 (2) Se împuternicește Primarul Comunei Bicazu Ardelean, d-nul Bîrsan Constantin 

Ioan, să încheie și să semneze actele adiționale la contractele de închiriere ce intră sub incidența 

prezentei hotărâri. 

 (3) D-na Topliceanu Aurica, consilier superior în cadrul Compartimentului 

Constabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

Art.3 – (1) Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei 

hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-

consiliului-local-2/. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 31 din 21.04.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 21.04.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți. 
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