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Nr. 4363 din 08.05.2020 

              Proces-verbal al ședinței de atribuire directă a contractelor de închiriere a 

pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei Baia de Fier, județul Gorj 

 

 Încheiat astăzi, 08.05.2020, cu ocazia întrunirii comisie de evaluare a dosarelor, depuse în 

vederea atribuirii directe a contractelor de închiriere, având ca obiect suprafetele de pajiști-goluri 

alpine, aflate în proprietatea privată a comunei Baia de Fier. 

 Comisia de evaluare numită prin Hotărărea Consiliului Local Baia de Fier nr. 22 din data 

de 15.04.2020, compusă din: 

 

Panduru Gabriel - presedinte; 

Bădulescu Elena-Despina– secretar comisie; 

Salomia-Bocșe Valeriu-Florian-membru consilier cadastru;                           

Tranulea-Mărășescu Caliopi-membru consilier agricol;                                    

Panduru Ion-membru consilier local;  

Dungan Constantin-Cătălin-membru consilier local; 

 

 A procedat astăzi, data de mai sus, ora 11
00

, la sediul primăriei Comunei Baia de Fier, la 

verificarea documentelor depuse de către solicitanții închirierii terenurilor-goluri alpine cu 

destinația pajiști permanente, conform caietului de sarcini și a documentației de atribuire.   

 Se analizează documentele premergătoare etapei de analizare a cererilor și se constată că 

anuntul nr. 3905/27.04.2020, de atribuire directă a contractelor de inchiriere a pajistilor 

comunale, ce conține specificații și cu privire la desfășurarea ulterioară a ședinței de licitație 

publică,  a fost publicat   în data de 28.04.2020 în ziarul Impact în Gorj, a fost  afișat la sediul 

primăriei și publicat pe pagina web a instituției www.pbf.ro . Totodată, la dosarul sedintei există 

dovezile de convocare legală  a membrilor și a supleanților desemnați în comisia de evaluare. 

 Comisia observă că la data de 07.05.2020, la dosarul de atribuire a contractelor de 

închiriere s-a transmis de către secretarul general al comunei, Hotărârea Consiliului Local Baia 

de Fier nr. 23/07.05.2020, privind aprobarea prelungirii duratei și modificării prețului 

concesiunii, stabilite prin contractele de concesiune a unor suprafețe  de terenuri agricole 

neproductive(pășune-gol alpin), aparținând domeniului privat al Comunei Baia de Fier, prin 

încheierea de acte adiționale, care la Art. 3 prevede expres că la data aprobării hotărârii în cauză, 

se abrogă HCL nr. 22/15.04.2020, privind stabilirea unor măsuri de organizare și exploatare a 
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pajiștilor permanente, proprietatea privată a comunei Baia de Fier . 

 În atare condiții, membrii comisiei votează în unanimitate anularea procedurii de 

atribuire directă a contractelor de închiriere a pajiștilor aflate pe teritoriul comunei Baia 

de Fier, întrucât odată cu aprobarea HCL nr. 23/07.05.2020 prin care s-a aprobat prelungirea 

prin acte adiționale a vechilor contracte de  concesiune  a pajiștilor comunale, hotărârea 

consiliului local nr. 22/15.04.2020, a încetat să mai producă efecte.  

            Cererile depuse, împreună cu documentele aferente vor fi restituite crescătorilor de 

animale solicitanți, împreună cu procesul-verbal al ședinței de atribuire. Taxele achitate, 

reprezentând taxa de participare, în cuantum de 50 de lei și taxa contravaloare caiet de sarcini în 

sumă de 100 de lei, se vor restitui crescătorilor de animale, la cererea acestora.  

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar, ce va fi anexat 

dosarului de evaluare. La cerere, se vor elibera copii persoanelor interesate. Procesul-verbal va fi 

adus la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet a instituției: www.pbf.ro . 

 

Comisia de evaluare: 

Panduru Gabriel - presedinte;________________________________________________ 

Bădulescu Elena-Despina– secretar comisie;____________________________________ 

Salomia-Bocșe Valeriu-Florian-membru consilier cadastru; ________________________                          

Tranulea-Mărășescu Caliopi-membru consilier agricol; ___________________________                                  

Panduru Ion-membru consilier local; __________________________________________ 

Dungan Constantin-Cătălin-membru consilier local;_______________________________ 
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