
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.90 
DIN 30.09.2021 

privind aprobarea componenței comisiei de atribuire directă pentru închirierea pășunilor din 
proprietatea privată a comunei Șimand 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 30.09.2021 
Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 

- Raportul de specialitate al d-nei Brîndaș Lavinia, secretar general al comunei Șimand;  

- Prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. b) și lit. c) coroborate cu cele ale alin. (6), lit. b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Prevederile art. 9 din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4 și art.6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;  

- Prevederile HCL nr.83/30.08.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor 
disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Șimand; 

- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri; 
În  temeiul  art. 139 alin. (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă componența comisiei de atribuire directă pentru închirierea pășunilor din 
proprietatea privată a comunei Șimand, după cum urmează: 

1. Dema Florin-Liviu- Primar - președinte 

2. Untaru Delia-Lavinia – consilier compartiment achiziții publice - secretar 

3. Cordoș Ana Maria Mirabela – consilier compartiment agricol -  membru 

4. Petrița Ștefănuț - consilier local - membru 

5. Sodinca Iustin-Constantinescu - consilier local - membru 

Art.2.  - Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul juridic și contencios administrativ;   
- Primarului  comunei Șimand;  
- biroului financiar-contabil şi va fi adusă  la cunoştinţă publică  prin așisare la sediul  Primariei 

comunei Șimand  şi pe  site-ul Primăriei comunei Șimand. 
 

Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 

               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                     Brîndaş Lavinia 
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