ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL MĂRIŞELU
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 39 din 17/03/2021 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract,
proprietatea publică a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice
care au domiciliul pe raza unităţii administrative-teritoriale, având animalele înscrise în
Registrul National al Exploatatiilor
Consiliul Local al Comunei Mărişelu, întunit în şedinţa ordinară din data de 21/04/2021
Având în vedre:
Proiectul de hotărâre nr. 53 din 15/04/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Mărișelu nr. 39 din 17/03/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor
disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale
persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unităţii administrative-teritoriale, având
animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor.
Referatul de aprobare a primarului comunei Mărişelu, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.
2093 din 15/04/2021 cu propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 39 din
17/03/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract,
proprietatea publică a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au
domiciliul pe raza unităţii administrative-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al
Exploatatiilor.
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Mărişelu nr. 2094 din 15/04/2021.
Procesul-verbal nr. 2067 din 15.04.2021 de anulare a licitației la procedura de licitație publică
privind închirierea a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei Mărişelu,
crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unităţii administrativteritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor.
Avizul consultativ al comisiei de specialitate economică buget-finanţe a Consiliului local
Mărişelu, înregistrat cu nr. 2238 din 21/04/2021;
Avizul consultativ al comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, muncă și protecție
socială, a locală a Consiliului local Mărişelu, înregistrat cu nr. 2239 din 21/04/2021;
Avizul comisiei de specialitate cultură, învătământ, activităţi sportive a Consiliului local
Mărişelu, înregistrat cu nr. 2240 din 21/04/2021;
Prevederile art. 339 alin. (1) lit c) și ale art.342 alin.(2), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin.(1)
lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
ART.I Punctul 3.2 Documente de calificare, din Capitolul III – Caiet de sarcini, din anexa
nr. 2 la Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 39 din 17/03/2021 privind aprobarea închirierii prin
licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei Mărişelu,
crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unităţii administrativeteritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor, se modifică și va avea
următorul cuprins:
,,3.2 Documente de calificare
La licitație pot participa persoane fizice sau juridice/forme asociative, cu domiciliul/sediul pe raza
comunei Mărișelu, care desfășoară activități în domeniul creșterii animalelor, având animalele
înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.
Acestea vor prezenta următoarele documente:
Persoane fizice:
- copie CI/BI;

- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- dovada privind asigurarea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată
(adeverință de la medicul veterinar);
- dovada deținerii exploatației și a efectivului de animale pe raza comunei, prin prezentarea
adeverinței emise de Registrul agricol care dovedește existența/înregistrarea animalelor pe raza
comunei Mărișelu;
- acte doveditoare privind achitarea documentației de atribuire și a garanției de participare la
licitație;
- certificat fiscal care atestă achitarea datoriilor către bugetul local și către bugetul consolidat al
statului, valabil la data licitației.
Persoane juridice/Forme asociative:
- copie de pe statut;
- copie de pe certificatul unic de înregistrare;
- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- lista cu copiile de pe cardurile de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor a membrilor
asociaţiei;
- copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
- dovada privind asigurarea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată
(adeverință de la medicul veterinar);
- dovada deținerii exploatației și a efectivului de animale pe raza comunei, prin prezentarea
adeverinței emise de Registrul agricol care dovedește existența/înregistrarea animalelor pe raza
comunei Mărișelu;
- acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini și a garanției de participare la licitație;
- certificat fiscal care atestă achitarea datoriilor către bugetul local și către bugetul consolidat al
statului, valabil la data licitației.”
ART.II Litera B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR, din Capitolul IV –
FIȘA DE DATE, din anexa nr. 2 la Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 39 din 17/03/2021 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea
publică a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul
pe raza unităţii administrative-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al
Exploatatiilor, se modifică și va avea următorul cuprins:
,,B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR
Documentele ofertei:
1. Plicul exterior – Documentele de calificare
Pe plicul exterior se va indica numele/denumirea și adresa ofertantului precum și obiectul
închirirerii pentru care este depusă oferta, respectiv localitatea, lotul și suprafața lotului.
2. Plicul interioar – Propunere financiară
Pe plicul interior se va înscrie ,,Propunere financiară” precum și denumirea ofertantului și sediul
social/domiciliul.
Documentele de calificare:
Persoane fizice:
- cerere de participarea la procedura de atribuire a contractului de închiriere pășuni, care va cuprinde
informații privind ofertantul, cu indicarea localității, lotului și a suprafeței lotului, semnată de
ofertant, fără îngroșări, ștersături sau alte modificări. (Formular 1)
- împuternicire/procură dacă este cazul. (Formular 3)
- copie CI/BI;
- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- dovada privind asigurarea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată
(adeverință de la medicul veterinar);
- dovada deținerii exploatației și a efectivului de animale pe raza comunei, prin prezentarea
adeverinței emise de Registrul agricol care dovedește existența/înregistrarea animalelor pe raza
comunei Mărișelu;
- acte doveditoare privind achitarea documentației de atribuire și a garanției de participare la
licitație;

- certificat fiscal care atestă achitarea datoriilor către bugetul local și către bugetul consolidat al
statului, valabil la data licitației.”
Persoane juridice/Forme asociative:
- cerere de participarea la procedura de atribuire a contractului de închiriere pășuni, care va cuprinde
informații privind ofertantul, cu indicarea localității, lotului și a suprafeței lotului, semnată de
ofertant, fără îngroșări, ștersături sau alte modificări. (Formular 2)
- împuternicire/procură dacă este cazul. (Formular 3)
- declarație pe propria răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.
(Formular 4)
- copie de pe statut;
- copie de pe certificatul unic de înregistrare;
- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- lista cu copiile de pe cardurile de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor a membrilor
asociaţiei;
- copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
- dovada privind asigurarea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată
(adeverință de la medicul veterinar);
- dovada deținerii exploatației și a efectivului de animale pe raza comunei, prin prezentarea
adeverinței emise de Registrul agricol care dovedește existența/înregistrarea animalelor pe raza
comunei Mărișelu;
- acte doveditoare privind achitarea documentației de atribuire și a garanției de participare la
licitație;
- certificat fiscal care atestă achitarea datoriilor către bugetul local și către bugetul consolidat al
statului, valabil la data licitației.”
Documentele vor fi depuse în plicul exterior alături de plicul interior care va conține oferta financiară,
închis și sigilat.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu inscripția ,,Conform cu originalul” precum și
semnătura autorizată).
Pe plicul exterior se va indica numele/denumirea și adresa ofertantului precum și obiectul
închirirerii pentru care este depusă oferta, respectiv localitatea, lotul și suprafața lotului.
Propunere financiară
Prețul ofertei va fi exprimat sub forma chirieri anuale/ha, în lei. (Formular 5)
Prounerea financiară va fi depusă în plicul interior, separat.
Pe plicul interior se va înscrie ,,Propunere financiară” precum și denumirea ofertantului și sediul
social/domiciliul.
Limba de redactare - toate documentele vor fi redactate în limba română.”
ART.III Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Mărișelu nr. 39 din 17/03/2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor disponibile, libere de contract,
proprietatea publică a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au
domiciliul pe raza unităţii administrative-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al
Exploatatiilor, rămân neschimbate.
ART.IV Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Mărişelu,
prin compartimentele de specialitate.
ART.V Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Mărişelu, cu
respectarea art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, respectiv cu ____ voturi „pentru”
______voturi „împoptrivă” ____ voturi „abţineri” din _____ consiliei prezenţi.
ART.VI Compartimentul de resort/secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale va
comunica prezenta hotărârea cu: Primarul comunei Mărişelu; Instituţia Prefectului - judeţul BistriţaNăsăud și se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizier și publicare pe site-ul
www.comunamariselu.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vaida Ghiorghe

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general, Zăvoian Domniţa
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