
 

 

 

 
 

    HOTĂRÂREA NR.38 
    DIN 05.04.2022 

privind aprobarea modificării HCL nr.13/2022, referitoare la  aprobarea 
modificării HCL nr. 83/2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire 
directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei 

Șimand 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
05.04.2022 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-lui Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand; 
- Raportul de specialitate întocmit de către d-na Brîndaș Lavinia-secretar 

general al U.A.T 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 alin. (2) 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 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 Ordinului nr. 407/2051/2013, ordin comun al MDRAP și MADR 
pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune și închiriere a 
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, 
respective al municipiilor  

- Prevederile art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009- privind Codul civil, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, actualizată; 
- Prevederile H.G. nr.1/2016, privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015, privnd Codul fiscal, actualizată; 
- HCL nr.83/2021, privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor 

disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Șimand; 
- HCL nr.13/24.02.2022 privind aprobarea modificării HCL nr.83/2021 privind 

aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în 
proprietatea privată a comunei Șimand; 
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- votul „pentru” a 13 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 uletrioare,   
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. - Se aprobă modificarea HCL nr.13/2022 referitoare la aprobarea modificării 
HCL nr.83/2021, privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor 
disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Șimand, după cum urmează: 

a) Art.3 se modifică și va avea următorul conținut:”Finalizarea tuturor 
demersurilor prevăzute de legislația în vigoare cu privire la atribuirea directă 
pentru închiriere a pășunilor din proprietatea publică/privată a comunei 
Șimand se va face după întocmirea și recepționarea documentației cadastrale 
de dezlipire”. 
 Art.2.  - Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul juridic și contencios administrativ;   
- Primarului  comunei Șimand;  
- biroului financiar-contabil și compartimentului agricol şi va fi adusă  la cunoştinţă 
publică  prin afișare la sediul  Primariei comunei Șimand  şi pe  site-ul Primăriei 
comunei Șimand. 

  
 
Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 

                  Barna Lionel                                        Secretar general,  
              Brîndaş Lavinia 
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