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HOTĂRÂRE NR. 1/C /2017
COMUNA CETARIU,in conformitate cu :
-Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Prevederile Legii Nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea OUG nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991
-Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la
nivel naţional, pe termen mediu si lung;
- prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste;
- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea,
admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
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- Hotararea

Consiliului Judetean Bihor nr. 261/22.11.2016 privind

aprobarea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru
anul fiscal 2017;
- Hotararea Consiliului Local Cetariu nr.9/12.01.2017 privind inchirierea
prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Cetariu
Prin
MEMBRII COMISIEI de solutionare a contestatiilor, numita prin
Dispozitia nr.9/22.02.2017, al Primarului Comunei Cetariu,Bonisz
Alexandru, privind inchirierea prin licitatie publica a pajistilor din
proprietatea privata a comunei Cetariu avand ca si componenta:
Presedinte: Bonisz Alexandru
Membrii:

Sabău Mercedes
Onodi Zsolt

HOTĂRĂȘTE
In baza legii si a documentelor depuse , respinge ca nefondată si
neîntemeiată contestația înregistrată sub nr.629/22.02.2017, formulata de
persoane lipsite de calitate , numiții Biro Ferenc Sandor, Dull Melinda și
Homonai Sandor prin care solicita anularea Hotararii Comisiei de Licitatie
de stabilire a ofertei castigatoare și dispune continuarea procedurii.

MOTIVEAZĂ
Conform procesului-verbal de deschidere oferte licitatie pajiste au
fost admisi doar 2 ofertanti din 4 , doi fiind respinsi din lipsa documentatie
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asa cum este descris atat in procesul verbal de deschidere cat si in procesul
verbal de atribuire.
Ofertele au fost descrise in procesul verbal de atribuire, datele fiind
depuse in anexa 6 prin formularul de oferta financiara depuse la dosar.
Din formularul de oferta financiara F6 rezulta urmatoarele:
1. SC SIMONZID SRL ofera 400lei/ha/an pentru lotul de 22 Ha
nr.cad.51057 conform planului de situatie
2. SC MARLECO SRL ofera 400lei/ha/an pentru lotul de 3 Ha
nr.cad.51056 conform planului de situatie.
Precizăm faptul ca nr.cad. 51056 si nr.cad 51057 fac parte din blocul
fizic cu nr.28415-448 astfel incat nu a fost incalcat nici un punct din
Caietul de sarcini asa cum motiveaza sus-numitii contestatari.
Potrivit pct 3.4 din Caietul de sarcini “ se vor încheia contracte
distincte pentru fiecare lot în parte .” Cele două loturi sunt parcele
învecinate despărțite prin drum de acces și împreună formează suprafața
totală de 25 de ha de teren din bloc fizic 28415-448.
Nu au fost depuse alte contestatii de către ofertanții respinși care de
fapt ar avea calitate și interes.
Pentru a justifica o contestație ar trebui să existe calitate și interes
determinat , legitim și personal din partea DVS. Interesul trebuie să fie
personal, în sensul că folosul practic urmărit trebuie să se răsfrângă asupra
DVS; cu alte cuvinte, această cerinţă exprimă ideea că, în principiu, nu este
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îngăduit unei persoane să apere interesul unei alte persoane şi, pe cale de
consecinţă, nici interesul colectiv.
Rezultă deci că sunteți terț fată de întreaga procedură de licitație
pentru închirierea pășunilor.
Potrivit prevederilor ART. 51 al (1) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală “În exercitarea mandatului, consilierii locali
sunt în serviciul colectivităţii locale.”
Contestatarii – consilieri locali , contribuie la amânarea încheierii
contractelor de închiriere/concesiune a pășunilor și împiedică exercitarea
atribuțiilor și obligațiilor legale prevăzute susmenționate , devenind astfel
direct răspunzători de daunele pricinuite atât Comunei Cetariu cât și
ofertanților SC SIMONZID SRL și SC MARLECO SRL.
Prin urmare, luand in considerare aspectele de fapt si de drept,
Comuna Cetariu, prin comisia de solutionare a contestatiilor, respinge ca
nefondată si neîntemeiată , fiind formulată de persoane lipsite de calitate ,
contestatia formulata de numitii Biro Ferenc Sandor, Dull Melinda,
Homonai Sandor si dispune continuarea procedurii.

Cu un deosebit respect, Presedinte: Bonisz Alexandru
Membrii:

Sabău Mercedes
Onodi Zsolt

