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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL BÎRA                        
                                                                                              Se aprobă, 
                                                                                                  Primar,Ec.Dănuţ PETRARU 
 
 
                             
                                                                               Anexa nr.3 la  H.C.L. nr. .......... din ...........06.2022 

 
 

 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 
 

PRIVIND  CONCESIONAREA  PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ   A UNUI  TEREN  DIN   
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI  BÎRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuprins : 
 
                                                                                                                        
 
1. Prezentare generală                                                        

2. Necesitatea si oportunitatea concesionării .                                        

3. Condițiile de exploatare a terenului concesionat                                        

4.   Nivelul preţului de concesionare 
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1. PREZENTARE GENERALĂ 

   

          Potrivit HCL .nr.9 din 30.03.2012 de aprobare a inventarului domeniului public şi privat al 

comunei Bîra ,terenul de pășune cu suprafața de 58000 mp  aparţine domeniului public al comunei și este 

înscris în anexa nr.1 ,la nr.crt.27 la aceasta. 

       Valoarea redevenței stabilită  de  S.C. EVALUĂRI CASAPU S.R.L. este de 637 euro ,respectiv 

3.150,00 lei ptr 1 euro la curs BNR din 26.05.2022  de 4,9457 lei   și îndeplinește  conditiile de a fi 

concesionat  în conformitate cu legile în vigoare,potrivit avizului nr. 1856 PS/30.05.2022 și 1522NT din 

07.06.2022  al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale  ,acest teren nu se 

încadreazî în infrastructura sistemului național de apărare. 

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 

 

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica  concesionarea 

terenului sunt: 

- îndeplinirea cerințelor stabilite  prin  auditul public periodic ; 

- atragerea la bugetul Consiliului local Bîra de fonduri suplimentare rezultate în urma 

concesionării terenului din categoria  de folosință pășune  

- atragerea capitalului public în actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale 

crescătorilor de animale din comunitatea  locală 

- asigurarea punerii în practică a tuturor prevederilor din Amenajamentul Pastoral al 

comunei Bira,judetul  Neamț.   

                        Perioda de concesionare  de 30 ani corespunde unei perioade rezonabile de timp în care se 
asigură un venit stabil la bugetul local ,cu posibilitatea prelungirii  prin acordul de voință al părților cu 
condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.                                    
   

3. CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A TERENULUI CONCESIONAT 

Pentru atingerea obiectivelor propuse la punctul  2 din prezentul studiu,sunt necesare  asigurarea 

următoarelor : 

3.1. Respectarea destinatiei : organizare pasunat pe specii de animale: bovine, ovine, caprine;  
3.2. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul proprietarului sa rezilieze unilateral contractul, dupa o 
preavizare de 30 zile.  
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3.3.  Concesionarul are obligatia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de continuitate si de 
permanenta a terenului ce face obiectul contractului. In acest scop el trebuie sa respecte incarcatura de 
animale/ha impusa prin amenajamentul pastoral, prezentand in acest sens in fiecare an, o adeverinta de la 
medicul veterinar privind efectivul de animale, adeverinta nu va fi mai veche de 30 zile si se va depune la 
registratura Primariei comunei BIRA pana cel tarziu in data de 01 aprilie a fiecarui an contractual. Daca din 
datele prezentate in adeverinta medicului veterinar reiese ca nu este respectata incarcatura minima 
impusa, pentru lotul respectiv si daca nu se respecta data maxima de depunere a declaratiei, atunci 
contractul se reziliaza de drept.  
3.4. Concesionarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la indeplinirea contractului de 
concesiune.  
3.5. Deasemeni concesionarul va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul contractului si va 
tine cont de Strategia privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel 
national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si 
al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.  
3.6. Concesionarul v-a efectua anual lucrari de fertilizare cu ingrasaminte organice, acestea exercitand un 
efect ameliorativ asupra insusirilor fizice, chimice si trofice ale solului.  
3.7. Odata cu semnarea contractului, concesionarul are obligatia sa respecte toate prevederile si 
procedurile ce decurg din legislatia privind protectia mediului.  
3.8. Inainte de iesirea la pasunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor prin certificatele 
eliberate de circumscriptia sanitar - veterinara.  
3.9. Concesionarul are obligatia sa anunte circumscriptia sanitar – veterinara si Primaria comunei BIRA, in 
termen de 48 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, aparitia unor boli infectocontagioase sau a mortalitatii 
animalelor.  
3.10.Concesionarul este obligat sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului, conform 
Codului fiscal si a Hotararii Consiliului Local BIRA, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.  
3.11. Concesionarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte, terenul ce face obiectul 
contractului de concesiune.  
  

 

 
4  NIVELUL PREŢULUI DE CONCESIONARE 

 
Redeventa va putea fi indexată în functie de coeficientul de inflatie si de Hotărâri ale Consiliului Local al 

comunei Bira. 
 
        

 

                                                                        Întocmit, 

                                                        Inspector superior UAT ,    

                                                                         Irina ŞTIRBU 

 


