
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1297/15.04.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind 
aprobarea Caietului de sarcini pentru inchirierea pasunii comunale

Considerente legale:
Având în vedere- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată; - Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale și necorporale,  - HG 
266/10.06.1994 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; - Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; - art. 70-71 si art. 77 din Legea nr.161/19.04.2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției; - HG 2.139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; - OG 
42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; - Legea 287/17.07.2009 
privind Codul civil, actualizată și republicată; - OUG 34/23.04.2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările 
și completările ulterioare; - HG 1064/2013 Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiştilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 - Legea 98/19.05.2016 privind 
achiziţiile publice și HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziţie publică/Acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice; - Legea nr. 44/2018 privind modificarea și completarea OUG 
34/2013 privind modificarea și completarea Legii 18/1991; - art. 16 din 
Legea 32/16.01.2019 - Legea zootehniei; - art.87, alin.(5), art.129 alin.(2) 
lit.(c), alin.(6) lit.(b), art.228 alin.(1), art.321 alin.(6), art.362 alin.(1) și 
alin.(3), art.444) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; - Amenajamentul pastoral al U.A.T. 
aprobat prin HCL Beba Veche nr. 2/11.01.2018;
Văzând proiectul Caietului de sarcini anexat;

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă a pășunii situate în 
Beba Veche, extravilan în proprietatea comunei Beba Veche - domeniul privat, caiet care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
1) Se stabilește Licitația nr. 1 pentru data de 18 mai 2022, ora 10,00
2) Următoarele licitații se vor desfășura miercurea, după două săptămâni, ora 10,00,  în aceleaşi 
condiţii, până la adjudecarea tuturor parcelelor.
Se împuternicește primarul comunei Beba Veche să efectueze procedurile de publicitate a 
licitației, să desemneze Comisia de licitație și să semneze Contractele de închiriere cu ofertanții 
declarați câștigători.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar

Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1297/15.04.2022

                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

R E F E R A T    DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea Caietului 
de sarcini pentru inchirierea pasunii comunale

Situatia in fapt:
In comuna Beba veche exista suprafete de pasune aflate in proprietatea Comunei Beba Veche 
atribuite prin Ordinul Prefectului si in curs de intabulare, care au fost inchiriate prin licitatie 
publica in anul 2015 si ulterior, iar contractele de arendare expira o parte in luna mai 2022.
Pentru buna utilizare a pasunilor a fost intocmit un caiet de sarcini care prevede modalitatea 
concreta de inchiriere, pretul si conditiile.

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Secretar general



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1298/15.04.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru inchirierea 
pasunii comunale

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată; - Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale,  - HG 266/10.06.1994 pentru aprobarea clasificaţiei şi a 
duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe; - Legea 213/17.11.1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; - art. 70-71 si art. 77 din Legea nr.161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; - HG 2.139/30.11.2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 
mijloacelor fixe; - OG 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; - Legea 
287/17.07.2009 privind Codul civil, actualizată și republicată; - OUG 34/23.04.2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare; - HG 1064/2013 Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. Nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiştilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 - Legea 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice și HG 395/02.06.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică/Acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice; - Legea nr. 44/2018 privind modificarea și completarea OUG 34/2013 privind 
modificarea și completarea Legii 18/1991; - art. 16 din Legea 32/16.01.2019 - Legea 
zootehniei; - art.87, alin.(5), art.129 alin.(2) lit.(c), alin.(6) lit.(b), art.228 alin.(1), art.321 
alin.(6), art.362 alin.(1) și alin.(3), art.444) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - Amenajamentul pastoral al 
U.A.T. aprobat prin HCL Beba Veche nr. 2/11.01.2018;
Văzând proiectul Caietului de sarcini anexat;



          Situatia pasunilor in evidenta:
Beba Veche	Măsurate	
Ps72	63.626	intravilan
Ps72	246.195	extravilan
Ps77/2	58.726	intravilan
Ps77/2	70.619	extravilan
Ps91+Ps92	65.436	extravilan
A94/4	239.500	extravilan
Ps163	23.008	extravilan
Ps163	17.292	extravilan
Apj166	47.400	extravilan
Apj169	70.337	extravilan
Apj173	136.400	extravilan
A175		extravilan
A178	24.001	extravilan
A179	14.004	extravilan
A180	98.284	extravilan
A184/1	3.610	extravilan
A184/2	1.008	extravilan
A186	17.392	extravilan
Ps216	36.900	extravilan
Ps216	8.687	extravilan
Ps273	34.268	extravilan
Ps294+Hb295+Hb297	270.731	extravilan
Ps302	16.334	extravilan
Ps304	36.700	extravilan
Ps326	2.000	extravilan
Ps328	2.242	extravilan
Ps329	89.264	extravilan
Ps329	1.712	extravilan
Ps333	24.701	extravilan
Ps331	46.000	extravilan
Ps336	63.503	extravilan
A346/2/5	13.900	extravilan
Ps348/1	298.597	extravilan
Total	2.142.377	
Cerestur		
A853/1	100.000	extravilan
A853/3	354.100	extravilan
Ps859/1/39	3.100	extravilan
Ps859/1/41/1	60.740	extravilan
Ps859/1/104	26.001	extravilan
Total	543.941	
Pordeanu		
A980/2	41.487	extravilan
A985/3	31.740	extravilan
A1021/4/11	13.700	extravilan
A1031	15.601	extravilan
Ps1036/1/9	84.302	extravilan
Ps1049	20.800	extravilan
Apj1053/2/12	82.915	extravilan
A1075/1/11	89.170	extravilan



A1087/1/12	31.897	extravilan
1089/2	60.000	extravilan
1089/9	70.000	extravilan
Total	541.612	
		
Total general	3.227.930	mp
	322,79	ha
Situatia pasunilor inchiriate:
NISTOR STEFAN 
IOAN	19.05.2022	36,03	216(4,46ha),273(3,74ha),287(21,03ha),291/1/1(1,00ha),294/1/1(5,
80ha)
NISTOR VASILE	19.05.2022	35,24	298/1(21,1ha),294/1/2(14,14ha)
CHIRA ANA	19.05.2022	14	72/1
COSA IOAN MIRCEA	19.05.2022	3,5	77/2/1
ARDELEAN GHEORGHE	19.05.2022	58,63	294/3 (2,87 ha), 331/1 (4,6ha), 302 (1,63 ha), 
333 (2,47 ha), 329 (8,93ha), 326 (0,42ha) 336 (6,35 ha), 348/1/1 (16,69 ha), 348/2. 
(11,.. Ha)
SZASZ STEFAN	19.05.2022	1	77/2/6
JUNCU MARIA	19.05.2022	2	294/b
Total bovine 		150,40ha	
CRACIUN SEVER CLAUDIU	30.03.2023	5,5	72/4
LAZAR IOAN	30.03.2023	2,00	77/2/5
FABIAN AUREL	30.03.2023	1	77/2/4
CHIRA IOAN 
RADU	30.03.2023	14,00	72/3(1,50ha),0,72/2(11ha),77/2/7(1,00ha),72/2/2(0,50ha)
TRIF ANA-SIMONA I.I	19.05.2025	37,71	 92 (6,10ha), 186 (1,50 ha), 178 (2,00 hm), 
169/1 (7,23 ha), 166 (4,74ha); 72/2/2/1; 173
Total ovine 		60,21	ha
Pretul minim stabilit prin HCL este de 0,05 lei/mp/an, de la care porneste licitatia.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA EXPLOATATII AGRICOLE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Caietului de sarcini pentru inchirierea pasunii comunale am analizat in 
sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1297/15.04.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA 
EXPLOATATII AGRICOLE nr. 1298/15.04.2022
	
Constatand ca:

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată;
- Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale, 
- HG 266/10.06.1994 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe;
- Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic aplicabil 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 70-71 si art. 77 din Legea nr.161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 
și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- HG 2.139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- OG 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
- Legea 287/17.07.2009 privind Codul civil, actualizată și republicată;
- OUG 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1064/2013 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 
Nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991
- Legea 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice și HG 395/02.06.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică/Acordului cadru din Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 44/2018 privind modificarea și completarea OUG 34/2013 privind 
modificarea și completarea Legii 18/1991;
- art. 16 din Legea 32/16.01.2019 - Legea zootehniei;
- art.87, alin.(5), art.129 alin.(2) lit.(c), alin.(6) lit.(b), art.228 alin.(1), art.321 



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

alin.(6), art.362 alin.(1) și alin.(3), art.444) din OUG 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Amenajamentul pastoral al U.A.T. aprobat prin HCL Beba Veche nr. 
2/11.01.2018;

Văzând proiectul Caietului de sarcini anexat;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1297/15.04.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA EXPLOATATII AGRICOLE înregistrat sub nr. 
1298/15.04.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru inchirierea pasunii comunale

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22/14.04.2022

          Având în vedere
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 
necorporale, 
- HG 266/10.06.1994 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe;
- Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic aplicabil acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- art. 70-71 si art. 77 din Legea nr.161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției;
- HG 2.139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- OG 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
- Legea 287/17.07.2009 privind Codul civil, actualizată și republicată;
- OUG 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare;
- HG 1064/2013 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
- Legea 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice și HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică/Acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 44/2018 privind modificarea și completarea OUG 34/2013 privind modificarea 
și completarea Legii 18/1991;
- art. 16 din Legea 32/16.01.2019 - Legea zootehniei;
- art.87, alin.(5), art.129 alin.(2) lit.(c), alin.(6) lit.(b), art.228 alin.(1), art.321 alin.(6), art.362 
alin.(1) și alin.(3), art.444) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;



          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 6) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

- Amenajamentul pastoral al U.A.T. aprobat prin HCL Beba Veche nr. 2/11.01.2018;

          Văzând proiectul Caietului de sarcini anexat;

Articolul 1 - Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă 
a pășunii situate în Beba Veche, extravilan în proprietatea comunei Beba Veche - 
domeniul privat, caiet care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - 1) Se stabilește Licitația nr. 1 pentru data de 18 mai 2022, ora 10,00
2) Următoarele licitații se vor desfășura miercurea, după două săptămâni, ora 10,00,  în 
aceleaşi condiţii, până la adjudecarea tuturor parcelelor.

Articolul 3 - Se împuternicește primarul comunei Beba Veche să efectueze procedurile 
de publicitate a licitației, să desemneze Comisia de licitație și să semneze Contractele 
de închiriere cu ofertanții declarați câștigători.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


