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  Anexa nr.1 la Hotarârea 

Proiectul de Hotărâre a 

consiliului Local nr. 12 din 2022 

al comunei Sacel 

 

REGULAMENTUL PROCEDURII DE INCHIRIERE 

privind inchirierea pajistilor ,aflate in domeniul public al comunei Sacel                                         

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE 

ART. 1 

Prezentul regulament stabileste conţinutul-cadru al caietului de sarcini, 

documentaţiei de atribuire a contractului de inchiriere, instrucţiunile privind 

organizarea si desfăsurarea procedurii de inchiriere a pasunilor, aflate in domeniul 

public al comunei Sacel      , precum si cadrul general privind contractele de inchiriere 

de bunuri proprietate publica, în aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

ART. 2 

(1) Contractul are ca obiect închirierea păşunilor  aflate în domeniul public al 

comunei Sacel ;   

   (2) Contractul de inchiriere se încheie în conformitate cu legea română,  pentru 

o durată de 7 ani, conform OUG nr. 34/2013 modificata de Lg.86/2014 

ART. 3 

Pentru ţinerea evidenţei documentelor si informaţiilor cu privire la desfăşurarea 

procedurilor de închiriere şi de derulare a contractelor de închiriere se va deschide un  

-  registrul "Contracte păşuni comunale", care cuprinde date si informaţii 

referitoare la executarea contractului de inchiriere. 

ART. 4 
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(1) Se întocmeşte dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit si se 

păstrează atâta timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai 

puţin de 7 ani de la data finalizării contractului de închiriere. 

(2) Dosarul închirierii trebuie să cuprindă: 

a) hotărârea de aprobare a închirierii; 

b)  procedura de atribuire directă sau licitaţie; 

 c) caietul de sarcini; 

d) documentaţia de atribuire; 

e)  contractul de inchiriere semnat, însoţit de schita de amplasare a pajiştii si 

suprafata alocatã. 

f) proces – verbal de predare - primire amplasament; 

CAP. II PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INŢIERE A INCHIRIERII 

SECTIUNEA 1 - Iniţiativa inchirierii 

ART. 5 Inchirierea are loc ca urmare a solicitarii crescatorilor de animale membrii ai 

colectivitãţii locale, persoane fizice sau juridice, in baza unui dosar depus de aceştia. 

SECTIUNEA a 2-a - Procedura de atribuire 

Se stabilesc următoarele proceduri : 

a) În cazul în care  a fost depus un singur  dosar   valabil pentru un trup de  

pășune comunala, locatorul va încheia contractul de închiriere cu ofertantul, 

care trebuie să  dețină numărul de animalele necesare pentru suprafața 

solicitata . 

b) Licitaţie publică dacă pentru un trup de păşune există doi sau mai mulţi 

solicitanţi crescători de animale , persoane fizice sau juridice cu sediul social 

pe teritoriul comunei Săcel, judeţul Maramureş. 

ART. 6 . Inchirierea păşunilor comunale se va face crescătorilor de animale din 

comuna Săcel şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor;  

SECTIUNEA a 3-a - Documentaţia de atribuire 

ART. 7 (1) Caietul de sarcini se elaborează in conformitate cu prevederile  
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- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991,modificata prin Lg.86/2014 

- Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind 

organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe 

termen mediu si lung; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, completata prin HG nr.78/2015 

  (2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă urmatoarele elementele: 

- informatii generale privind obiectul inchirierii 

- scopul inchirierii  

-obiectul inchirierii si conditii privind incheierea contractului 

-conditii obligatorii privind exploatarea inchirierii 

-durata contractului de inchiriere 

-nivelul minim al chiriei 

- regimul bunurilor utilizate de locatar in derularea inchirierii 

- condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 

- clauzele referitoare la incetarea contractului de inchiriere 

ART. 8 

(1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeste documentaţia de atribuire. 

(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a consiliului local. 

(3) Documentaţia de atribuire va cuprinde urmatoarele elementele: 

- Informatii generale privind locatorul 

- Instrucţiuni privind organizarea si desfăsurarea procedurii de inchiriere; 
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- Caietul de sarcini; 

- Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor; 

- Informaţii detaliate si complete privind criteriile de atribuire; 

- Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

- Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

- Calendarul procedurii. 

(4) Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de 

către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin punerea la 

dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport 

hârtie. 

SECTIUNEA a 4-a - Reguli privind anunţul de atribuire directa  

ART. 9 

(1) Se întocmeşte anunţul de atribuire  după aprobarea documentaţiei de atribuire 

de către locator. 

(2) Anunţul de atribuire directa  va cuprinde următoarele elementele: 

1. Informaţii generale privind locatorul 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii 

2.1 Procedura aplicata 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; 

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire 

3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate 

obţine un exemplar din documentaţia de atribuire 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele 
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5. Data si locul unde  se va desfăşura şedinţa publică de atribuire directa 

6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor 

SECTIUNEA a 5-a 

Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere 

ART. 11 

Instrucţiunile privind organizarea si desfăşurarea procedurii de închiriere se 

elaborează de către locator si sunt prezentate in cadrul documentaţiei de atribuire. 

ART. 12 

Instrucţiunile privind organizarea si desfăşurarea procedurii de închiriere . 

SECTIUNEA a 6-a 

Instrucţiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor 

ART. 13 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

Regulamentului procedurii de atribuire directa , documentaţiei de atribuire, caietului de 

sarcini. 

(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului,  redactata 

in limba romana. 

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune dosarul  la adresa si până la data 

limită pentru depunere, mentionate în anuţurile publicitare si in calendarul procedurii. 

(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoanei interesate. 

 (5) Ofertele se depun la sediul Primariei Comunei Sacel, jud Maramures,  

conţine documentele prevazute la art. 9  din Caietul de sarcini, si până cel târziu la data 

stabilita in anunţul publicitar si calendarul procedurii. 

 

SECTIUNEA a 7-a  Comisia de evaluare a dosarelor 
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ART. 15.(1) Comisia de evaluare a dosarelor  este alcătuită dintr-un număr impar de 

membri. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare   i se poate desemna un 

supleant. 

(3) Comisia de evaluare este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local, ai 

aparatului de specialitate al Primarului, numiţi în acest scop. 

ART. 16 

(1) Componenţa comisiei de evaluare   membrii acesteia, precum si supleanţii lor 

se stabilesc si sunt numiţi prin dispoziţia primarului. 

(2) Presedintele comisiei de evaluare  este numit de locator dintre reprezentanţii 

acestuia în comisie. 

(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii acesteia. 

ART. 17 

(1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare  beneficiază de câte un vot. 

(2) Deciziile comisiei de evaluare a dosarelor se adoptă cu votul majorităţii 

membrilor. 

ART. 18 

(1) Membrii comisiei de evaluare a dosarelor, supleanţii trebuie să respecte 

regulile privind conflictul de interese, astfel: 

- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate 

măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict 

de interese si/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

(2) Membrii comisiei de evaluare  sunt obligaţi să dea o declaraţie de 

compatibilitate, imparţialitate si confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul 

limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. 

ART. 19 

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
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a) analiza si selectarea dosarelor conform procedurii; 

b) întocmirea listei cuprinzând dosarele  admise si comunicarea acesteia; 

c) analizarea si evaluarea ofertelor; 

d) desfășurarea licitației; 

e) întocmirea proceselor-verbale; 

f) desemnarea câştigătorului. 

 

ART. 20 

(1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii cu votul majoritatii membrilor. 

SECTIUNEA a 8-a  Comisia de solutionare a contestațiilor 

ART. 21 

 (1) Comisia de soluționare a contestațiilor    este alcătuită dintr-un număr impar 

de membri. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare   i se poate desemna un 

supleant. 

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor    este alcătuită, din reprezentanţi ai 

consiliului local, ai aparatului de specialitate al Primarului, numiţi în acest scop. 

CAP. III ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

SECTIUNEA 1 Depunerea ofertelor 

ART. 21.  Ofertele se depun la sediul locatorului conform  art. 9 din Caietul de sarcini. 

  

ART. 22. Dosarul va fi depus  într-un singur exemplar original semnat si dacă este 

cazul stampilat de către solicitant. 
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ART. 23. După analizarea documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare 

întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv daca 

sunt toate documentele solicitate si se semneaza de catre toti membrii comisiei de 

evaluare si de către ofertanţii prezenti . 

SECTIUNEA a 2-a Licitația 

ART. 24 (1) În cazul procedurii de licitație, autoritatea va publica anunțul de licitație 

pe siteul și la avizierul primăriei. 

(2)Persona interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de 

atribuire la dispoziția persoanei interesate 

(3)Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării 

anunțului de licitsație au fost depuse cel puțin două oferte valabile. 

ART. 25 (1)După analiza documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare 

va menționa rezultatul analizei, respectiv dacă sunt toate documentele solicitate și se 

semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.  

 SECTIUNEA a 3-a Pasul de strigare 

ART. 26 (1) În cazul în care  au fost depuse mai multe dosare   valabile pentru același 

trup de pășune, se va trece la etapa de strigare. 

 (2) Pasul de strigare este de 5%  aplicat nivelului de închirre stabilit cvonform  

tabelului. 

 SECTIUNEA a 4-a Determinarea ofertei câștigătore  

ART. 27 Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul 

de atribuire prevăzut în documentația de atribuire:cel mai mare nivel ofertat/câștigat. 

ART. 28 Criteriul de atribuire a contractului este cel mai mare,   nivel al chiriei/taxei. 

ART. 29. Autoritatea are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. 

ART. 30. Anunțul de atribuire se afișează la avizierul instituției . 

ART. 31. Procedura de informare este realizată și prin datele publicate prin intermediul 

site-ului :www.sacel-maramures.ro 
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SECTIUNEA a 5-a Anularea procedurii de atribuire a contractului de 

închiriere 

ART. 32. Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 

închiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data  comunicării privind 

rezultatul aplicării procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data încheierii 

contractului, numai în cazul în care se constată abateri grave de la prevederile legale 

care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. 

ART. 33 Locatorul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la 

procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea 

obligaţiilor pe care aceștia si le-au creat prin depunerea dosarelor, cât si motivul 

concret care a determinat decizia de anulare. 

Atribuirea directă 

ART. 34  (1) În cazul în care  a fost depus un singur  dosar   valabil pentru un trup de  

pășune comunala, locatorul va încheia contractul de închiriere cu ofertantul, care 

trebuie să  dețină numărul de animalele necesare pentru suprafața solicitata . 

(2) În urma atribuirii  directe , se încheie un proces verbal în care sunt 

consemnate concluziile acestei proceduri. 

ART. 35  Pentru atribuirea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire. 

ART. 36   Atribuirea se desfășoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de 

atribuire. 

SECTIUNEA a 4-a Încheierea contractelor de închiriere 

ART. 37(1) Pentru încheierea contractelor, comisia de evaluare aplică criteriul de 

atribuire prevăzut în documentaţia de atribuire; 

 (2) Locatorul are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu crescătorii de 

animale care au îndeplinit condiţiile de atribuire. 

CAP. IV CONTRACTUL DE INCHIRIERE 

SECTIUNEA 1 Încheierea contractului de inchiriere 

ART. 38.(1) Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
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(2) Forma si conţinutul-cadru al contractului de închiriere sunt prezentate în 

cadrul documentației de atribuire și sunt însușite de ofertanți în totalitate. 

(3) In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, 

autoritatea va încheia contractul cu ofertantul de pe locul 2, în condițiile în care oferta 

îndeplinește condițiile valabile. 

SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligaţiile locatarului (chiriașului) 

ART. 31.(1) În temeiul contractului de închiriere, locatarul(chiriașul) dobândește 

dreptul de a exploata, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile proprietate publica a 

comunei Săcel, care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către 

locator(proprietar) 

(2) Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul 

închirierii, potrivit naturii bunului și a scopului stabilit de părți prin contractul de 

închiriere. 

ART. 32.(1) În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligaţia să asigure 

exploatarea eficientă, în regim de continuitate si permanenţă, a bunurilor proprietate 

publica  a comunei Săcel, județul Maramureș, care fac obiectul închirierii(contractului). 

(2) Locatarul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii(contractului). 

(3) Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea si în modul stabilit în 

contractul de închiriere. 

ART.33.La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen 

locatarul(chiriașul) este obligat să restituie locatorului(proprietarului) bunurile de retur 

în mod gratuit si libere de orice sarcini, cel puțin în starea în care le-a primit.  

ART.34.În condiţiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin 

ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, locatarul(chiriașul) este obligat să 

asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publica  a Comunei Săcel, în 

condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către locator(proprietar). 

ART. 35.În cazul în care locatarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa 

producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, 

va notifica de îndată acest fapt locatorului(proprietarului), în vederea luării măsurilor ce 

se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului. 
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SECTIUNEA a 3-a Drepturile si obligaţiile locatorului 

ART. 36.(1) Pe durata contractului de închiriere, locatorul are dreptul să inspecteze 

bunurile închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează cu notificarea prealabilă a 

locatarului si în condiţiile stabilite în contractul de închiriere. 

ART. 37  (1) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 

contractului de închiriere, in condiții legale, din motive excepţionale legate de interesul 

naţional sau local. 

ART. 38  Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de 

natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

SECTIUNEA a 4-a Încetarea contractului de închiriere 

ART. 39. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care 

a fost încheiat. 

ART. 40.Locatorul poate denunţa unilateral contractul de închiriere în cazul în care 

interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator, cu 

plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 

competentă instanţa de judecată;   

ART. 41.În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi 

prin contractul de inchiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 

îndreptăţită sa rezilieze contractul, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc 

altfel. 

ART. 42. Prin contractul de închiriere părţile pot stabili si alte cauze de încetare a 

contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor si condiţiilor reglementate de 

lege. 
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  Anexa nr.2 la Proiectul de 

Hotarâre a Consiliului Local nr. 

12 din 2022 al comunei Sacel 

                  

 CAIET DE SARCINI 

privind închirierea pășunilor disponibile, aflate in proprietatea publică a 

Comunei Săcel,  județul Maramureș  

Având în vedere prevederile: 

- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modifica -rea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

modificata de Lg.86/2014                 

                                            - Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor si 

al ministrului administraţiei publice nr. 226/235 din  2003 pentru aprobarea Strategiei 

privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, 

pe termen mediu si lung, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr. 34 din  2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 modificata de HG nr.78/2015   

- Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 

privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti 

aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

-Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 

privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

-art. 45 si art. 46 din  HG nr. 34 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului - cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII 

1.1 Descrierea si identificarea bunului care urmează să fie inchiriat 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20258463
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1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  
- păşunile disponibile aflate în domeniul public al comunei  

Nr. crt. Denumire 
pasune 

Localitatea 
unde se afla 

Suprafata 
 (ha) 

Pasune 
comunala 

1. MAGURA Sacel 49 Sacel 

2. OBCIOARA Sacel 21 Sacel 

3. Preluca 
Salhii 

Sacel 10 Sacel 

4. Preluca 
Ciungilor 

Sacel 2 Sacel 

5. Celaru Sacel 2 Sacel 

6. Piatra Rea Borsa 209 Sacel 

7. Riptile Borsa 140 Sacel 

8. Batrana Moisei 72 Sacel 

TOTAL    505  

 
Sacel, în suprafaţă de 505  Ha. 

 

1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul inchirierii; 

-închirierea păşunilor de pe raza localităţii, în favoarea crescătorilor de 
animale ; 
- utilizarea păşunilor reprezintă o axa prioritara a autorităţii locale, fiind în 
corelaţie directa cu cantitatea şi calitatea producţiilor animaliere obţinute, in 
special din exploatarea speciilor de bovine, ovine şi  ecvidee. 
1.3.Condiţiile de exploatare a închirierii pentru suprafaţa de păşune care se 
închiriază , locatarul are obligaţia realizării lucrărilor de exploatare raţională şi 
întreţinere a acestor păşuni, prin lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţirea 
de pietre, mărăcini  şi de vegetaţie arbustiferă nevaloroasă, eliminarea 
buruienilor toxice, târlirea,  şi executarea lucrărilor de desecare, precum şi alte 
lucrări prevăzute în programul de păşunat întocmit conform prevederilor cap.IV 
punct 8 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor si al 
ministrului administraţiei publice nr.226/235/2003, astfel încât să se asigure 
ridicarea potenţialului de producţie, accesul şi exploatarea respectivelor păşuni 
in condiţii optime. 

2. SCOPUL 

a) menţinerea suprafeţei de pajiste; 

b) realizarea pășunatului raţional pe grupe de animale si pe tarlale, cu scopul menţinerii 

calităţii covorului vegetal; 
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c) creșterea producţiei de masă verde pe ha pajiște. 

d) realizarea de stâne noi. 

3. OBIECTUL INCHIRIERII SI CONDITII PRIVIND INCHEIEREA 

CONTRACTULUI 

3.1. Obiectul închirierii îl constituie închirierea păşunilor disponibile aflate în 
domeniul public al Comunei Săcel, conform Ordinului Prefectului judeţului 
Maramureş nr.10.116 din 30.11.1993 în suprafaţă de 505  ha. 
Terenurile sunt libere de sarcini şi intră în posesia efectivă a locatarului  
odată cu semnarea procesului verbal de predare -primire. 
3.2. Suprafaţa de 505 ha rămasă disponibilă  reprezintă  păşuni. O parte din 
suprafaţa respectivă  este în evidenţele A.P.I.A. ca blocuri fizice. 
3.3. Un ofertant poate depune ofertă pentru un lot, dar atribuirea contractului de 
închiriere se face numai dacă îndeplineşte  condiţiile de calificare în 
conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându-se 
încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 UVM/ha până la 
încărcătura maxima  1 UVM/ha pentru fiecare lot în parte; 
- contractul de închiriere se poate atribui unui ofertant, dacă îndeplineşte 
condiţiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia 
de atribuire asigurându-se încărcătura de animale/ha ţinute în exploataţie de 
minim 0,3 UVM/ha până la încărcătura maximă de 1 UVM/ha ; 
 
3.4. Se vor încheia contracte distinct pentru fiecare lot în parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELUL Nr.2     DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE 

MARI conform Oronantei 34/2013 modificata de Lg.86/2014 cu Normele din HG 

1064/2014 si HG 78/2015 
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 Categoria de animale 
Coeficientul de 

conversie 
Capete/UVM 

 

Tauri, vaci şi alte bovine de 

mai mult de 2 ani, ecvidee de 

mai mult de 6 luni 

1,0 1,0 

 Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6 

 Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5 

 Ovine 0,15 6,6 

 Caprine 0,15 6,6 

 
Unitatea Vită Mare (UVM) reprezintă încărcătura sau numărul de animale ce revin la un hectar de 

păşune. Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se 

înmulţeşte numărul de animale care păşunează cu coeficientul de conversie specific, iar produsul se 

împarte la numărul de hectare utilizate pentru păşunat”. 

Astfel, pentru a vă calcula încărcătura de animale la hectar, formula matematică este: 

Nr animale X Coeficient de conversie (din tabel) / Nr. hectare = UVM/ha 

 
4. CONDIŢII OBLIGATORII a locatarului 
4.1. Destinaţia: organizare păşunat cu speciile de animale (bovine, ovine, 
caprine, ecvidee), conform ofertei depuse. 
4.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatorului să rezilieze 
unilateral contractul de închiriere, după o preavizare de 30 zile. 
4.3.  Locatarul are obligaţia să asigure exploatarea prin păşunat, eficace  
în regim de continuitate si de permanenţă a terenului ce face obiectul închirierii. 
In acest scop el trebuie să respecte încărcătura de animale/ha minimă 0,3 
UVM/ha până la încărcătura maximă 1 UVM/ha  . Dacă din datele prezentate în 
declaraţie reiese că nu este respectată încărcătura minimă 0,3 UVM/ha până la 
încărcătura maximă 1 UVM/ha, pentru lotul respectiv şi dacă nu se respecta 
data maximă de depunere a declaraţiei, atunci contractul se reziliază de drept. 
4.5. Locatarul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea 
contractului de închiriere, precum şi alte cheltuieli. 
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4.6.De asemenea va respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul 
închirierii şi va ţine cont de strategia privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al 
ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4.7. Locatarul v-a efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, 
acestea exercitând un efect ameliorativ asupra  solului. O metoda simplă 
,deosebit de eficientă şi foarte economică este fertilizarea prin târlire. 
4.8. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia să respecte toate 
prevederile şi procedurile ce decurg din legislaţia privind protecţia mediului. 
4.9.Înainte de ieşirea la păşunat se va face controlul sanitar - veterinar al 
animalelor prin certificatele eliberate de circumscripţia sanitar – veterinară. 
4.10. Locatarul are obligaţia să anunţe circumscripţia sanitar –veterinară , în 
termen de 24 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariţia unor boli 
infectocontagioase sau a mortalităţii animalelor. 
4.11.Locatarul este obligat să plătească anual taxa pe terenul care face 
obiectul contractului de închiriere conform Codului Fiscal. 
4.12. Locatarul nu poate subînchiria sau cesiona, în tot sau în parte, terenul şi 
lucrările ce fac obiectul contractului de închiriere. 
4.13. Locatarul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil –terenul – 
potrivit destinaţiei sale –păşune. 
4.14. Locatarul trebuie sa obţină autorizaţiile si/sau avizele necesare în 
vederea desfăşurării activităţii pentru care se închiriază terenurile şi să 
respecte condiţiile impuse prin acordarea avizelor. 
4.15.Locatorul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum 
este folosit şi întreţinut de către locatar terenul închiriat şi să ia măsurile ce se 
impun în vederea unei bune întreţineri si folosirii , potrivit destinaţiei stabilite în 
cadrul procedurii. 
4.16. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru 
scopul în care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinaţi  sunt 
interzise. 
4.17. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, locatarul 
este obligat să restituie locatorului, în deplina proprietate,  bunurile  preluate, în 
mod gratuit si libere de orice sarcini, fără nici o pretenţie de despăgubire. 
 

5. DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

Durata contractului de inchiriere este de  7  ani. 

6.NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 

6.1. Nivelul minim al chiriei este conform tabelului lei/ha/an  
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6.2. Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa în funcţie de indicele de inflaţie aferent  
anului fiscal respectiv. 
6.3. Taxa de închiriere anuala se va achita în lei, de către locatar în două 
tranşe: 30% până la data de 30 iunie si 70% până la data de 30 august a fiecărui an. 
6.4. Taxa de închiriere va reprezenta venit la bugetul local. 
7. Garanții 
7.1.Pentru a participa la licitația privind închirierea pășunilor Comunei Săcel, persoanele 
fizice s-au juridice, vor depune în contul locatorului sau la casieria acestuia, conform 
tabelului .   

Nr. crt. Denumire 
pasune 

Localitat
ea unde 
se afla 

Suprafat
a 
 (ha) 

Pasune 
comunal
a 

Valoarea 
Chiriei(lei/
7 ani) 

Valoare
a 
garanție
i de 
particip
are 2% 
Din 
valorae 
chiriei 
pe 7 ani  
LEI 

Valoare
a 
garanti
ei de 
buna 
executi
e 
5% 
LEI 

1. MAGURA Sacel 49 Sacel 11712x7= 
81984 

1639 4099 

2. OBCIOAR
A 

Sacel 21 Sacel 7137x7= 
49959 

999 2497 

3. Preluca 
Salhii 

Sacel 10 Sacel 3538x 
7=24766 

495 1238 

4. Preluca 
Ciungilor 

Sacel 2 Sacel    

5. Celaru Sacel 2 Sacel    

6. Piatra 
Rea 

Borsa 209 Sacel 5A- 292  
X7=2044 
5B-
5707X7=39949 
6A-
5526X7=38682 

40 
 
798 
773 

102 
 
1997 
1934 

7. Riptile Borsa 140 Sacel 7A- 561 
X7=3927 
7B -
239X7=1673 
7C-484X7= 
3388 
7D 
439X7=3073 
8A 
2396X7=16772 
8B 
636X7=4452 
8C 
141X7=987 

78 
 
33 
67 
61 
 
335 
89 
19 

196 
 
83 
169 
153 
 
838 
222 
49 

8. Batrana Moisei 72 Sacel 4B 
1349X7=9443 
4A 
402X7=2814 

188 472 

TOTA
L  

  505     
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7.2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanția de participare pentru lotul care oferteză. 

7.3. Ofertanților necâștigători li se va restitui garanția de participare după data încheierii contractului 

de închiriere. Durata de valabilitate a garanției de participare este de 90 de zile de las data primirii 

ofertelor.Autoritatea contractantă va reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma 

constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situații: 

a) Își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. 

b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanție de bună 

execuție în perioada de valabilitate a ofertei. 

c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru 

încheierea contractului de închiriere sau dacă refuză încheierea 

contractului. 

7.4. Garanția de participare se va prezenta în original, de către toți ofertanții. 

7.5. În cazul unei contestații depuse și respinse de către organele abilitate să soluționeze 

contestațiile autoritatea contractantă va reține contestatorului garanția de participare. 

7.6.Ofertantului câștigător i se va restitui garanția de participare , numai după 

constituirea garanției de bună execuție. 

7.7. La data semnării contractului locatarul va constitui garanție de bună execuție în 

cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmează a fi atribuit. Neplata chiriei sau 

executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la reținerea sumelor datorate, 

inclusiv a penalităților, din garanția depusă de locatar la semnarea contractului. 

 

8.REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA               

INCHIRIERII 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirieriii sunt: 

a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice 

sarcini locatorului, la incetarea contractului de inchiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile 

care fac obiectul inchirierii-pasunea 

b) bunuri de preluare – sunt considerate constructiile  realizate in conditiile legii cu 

autorizatie de construire, constructii care la expirarea contractului pot reveni locatarului 

în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii 

unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată 
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c) bunuri proprii – sunt bunurile care la incetarea contractului de inchiriere, raman in 

proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut locatarului si au 

fost utilizate de catre acesta pe toata durata inchirierii-utilaje,unelte,etc. 

 
9.CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 

ÎNDEPLINEASCĂ DOSARELE 

9.1 La sedinta de licitație participa persoane fizice sau juridice având animalele înscrise 

în RNE conform art.9 alin (2) din OUG 34/2013 cu modificările și completările 

ulterioare,  HG 1064/2014 si HG 78/2015 

a) Dovada înregistrării în Registrul National al Exploatațiilor si deținerii 

exploatației pe raza administrativ teritoriala a  comunei Săcel, județul 

Maramureș,  

b) Adeverința de la medicul veterinar de circumscripție privind : codul de 

exploatație, locul exploatației si numărul de animale deținute la data 

depunerii ofertei 

c) Dovada deținerii unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha si maxime de 1 

UVM  pentru suprafața solicitata ; 

d) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice 

e) Certificat privind plata obligațiilor către bugetul local eliberat de către 

Primăria Comunei Săcel 

f) Certificat constatator privind plata obligațiilor către bugetul general 

consolidate de stat eliberat de DGFP (Finanțe) din care să rezulte că 

ofertantul nu are datorii  

g) Declarație pe propria răspundere privind protecția mediului – F 5 

h) Declarație pe propria răspundere ca va construi o stână 

i) Contractul cadru însușit, semnat și ștampilat pe fiecare pagină 

j) Oferta  F6 

k) O fișă cu informații privind ofertantul F1 
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l) Declarație de participare, semnata de ofertant F2 

m) Declarație privind încadrarea în categora IMM-urilor, dacă este cazul F3 

n) Declarație de participare la licitație cu oferta independentă F4 

o) Chitanța caiet de sarcini 

p) Acte doveditoare privind taxa de participare la licitație – chitanță 

q) Dovada plații de garanției pentru participare de 2% din valoarea minimă a 

chiriei pe 7 ani - chitanță 

    

r) Act constitutiv statut, din care să rezulte că poate desfășura activitatea de 

creșterea animalelor și prelucrarea laptelui 

s) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății 

comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizarea 

judiciară sau faliment – pentru persoane juridice  

t) Autorizație de functionare 

u) Autorizație sanitar veterinară 

v) Certificat de producător – pentru persoane fizice 

w) Certificat de înregistrare  CUI – conform cu originalul 

 Program de pășunat pentru perioada preluării în folosință a suprafeței de pășune 

solicitată conform prevederilor cap.IVpct.8 din Ordinul comun al MINISTERUL 

AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR  şi a MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  nr. 226/235/2003 

pentru aprobarea pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi 

exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, publicat în M.O nr. 423  din 2003. 

„   8. Întocmirea unui program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal 

după fiecare ciclu de păşunat. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate de crescători, la începutul fiecărui 

sezon de păşunat, cu privire la curăţarea păşunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea 

excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitare veterinare obligatorii.” 

• evidenţe de amenajament, care vor cuprinde: evidenţa administrativă a păşunii, descrierea 

parcelară, descrierea vegetaţiei forestiere şi a structurii arboreturilor, evidenţa drumurilor, 

evidenţa principalelor lucrări executate pe pajişti până la întocmirea studiului de amenajare; 
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• planurile de amenajament pastoral, care vor cuprinde următoarele elemente: lucrări de 

mărire şi recuperare a suprafeţelor păşunabile; 

• aplicarea amenajamentului, care va cuprinde: date privind evidenţa mişcărilor 

suprafeţelor, evidenţa lucrărilor de mărire şi recuperare a suprafeţelor păşunabile, 

evidenţa lucrărilor agrotehnice, evidenţa construcţiilor şi recapitulaţia anuală a tuturor 

lucrărilor executate.  

• Executarea lucrărilor de întreţinere se referă la: distrugerea muşuroaielor, curăţarea de 

pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor şi executarea 

lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile. 

• Combaterea eroziunii solului şi respectarea strictă a regulilor de exploatare raţională 

• Corectarea reaimului aerohidric, care să permită înlăturarea vegetaţiei nevaloroase, în 

principal, pipirig, rogozur 

• Lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi organice, acestea din urmă exercitând un efect 

ameliorativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi trofice ale solului. O metodă simplă, deosebit 

de eficientă şi foarte economică este fertilizarea prin târlire. 

• Lucrări de regenerare a pajiştilor prin însămânţări şi supraînsământări executate atât 

primăvara, cât şi toamna, în funcţie de condiţiile de climă şi sol existente în diferite zone ale 

ţării, şi prin repetarea acestor lucrări o dată la 5 ani. 

.  

 

ANEXĂ  

(la strategie) 

(anexă introdusă prin art. II din Ordinul M.A.I. nr. 210/2009, în vigoare de la 29 septembrie 2009)  

CERERE  

pentru închiriere  unor suprafeţe de pajişti aflate în administrarea consiliilor locale ale 

comunelor 

    Consiliul Local al Comunei …………………………. 

 

    Persoană fizică 

    Subsemnatul/Subsemnata,. . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în localitatea. . . . . . . . . ., sectorul. . . 

. . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., codul poştal 

(numele, prenumele, iniţiala tatălui)  (satul, comuna, oraşul)   

. . . . . . . . . ., nr. telefon:. . . . . . . . . ., nr. fax:. . . . . . . . . ., adresa e - mail. . . . . . . . . ., cod din Registrul 

Naţional al Exploataţiilor. . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., 

CNP. . . . . . . . . . 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20125706
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20121728
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    Persoană juridică/Formă asociativă 

  . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea. . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . ., 

înregistrat la Registrul comerţului cu nr. . . . . . . . . ., cod unic de 

(denumirea solicitantului)            (satul, comuna, 

oraşul) 
  

înregistrare . . . . . . . . . ./Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. . . . . . . . . ., după caz, reprezentat 

prin. . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., 

CNP. . . . . . . . . ., 

 

    solicit concesionarea unor suprafeţe de pajişti de. . . . . . . . . .ha, pentru un efectiv de. . . . . . . . . 

.capete bovine,. . . . . . . . . .capete ovine/caprine,. . . . . . . . . .capete cabaline, reprezentând. . . . . . . . . 

.U.V.M. total. 

     

    Anexez următoarele documente: 

 

    Persoană fizică:  

- copie CI/BI; 

- copie a cârdului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor.  

    Persoană juridică/Formă asociativă:  

- copie de pe statut; 

- copie de pe certificatul unic de înregistrare; 

- copie a cârdului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor; 

- lista cu copiile de pe cârdurile de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor a membrilor 

asociaţiei; 

- copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz.  

    Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi 

suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii. 

Solicitant, 

. . . . . . . . . . 

(numele şi prenumele în clar, semnătura) 

•  

 

10.CLAUZELE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE 

INCHIRIERE 

10.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca 
valabilitate a acestuia. 
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10.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 
unilaterala de către proprietar. 
10.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin 
reziliere de către locator,cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului în 
termen de 30 zile de la notificare şi predarea bunului închiriat liber de sarcini. 
10.4.Plata chiriei se va face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie si 
70% până la data de 30 august a fiecărui an. Executarea cu întârziere a 
acestei obligaţii conduce la calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere 
conform dispoziţiilor legale în vigoare. Dacă întârzierea depăşeşte  90 de zile, 
contractul se va rezilia de drept fără alte formalităţi. 
10.5. Rezilierea va opera pe deplin drept în cazul în care locatarul 
subînchiriază terenul unui terţ. 
10.6 . Locatarul poate renunţa la închiriere din motive obiective, justificate. 
10.7 . Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la 
notificare. 
10.8.La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, bunul care a 
făcut obiectul contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, în aceeaşi 
stare în care a fost preluat de către locatar. 
 

 

Note:    - Lipsa unui document de calificare,sau obligatoriu de prezentat,nu poate 

participa la sedinta de atribuire directa. 
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  Anexa nr.3 la Proiectul de 

Hotarâre  a Consiliului Local al 

comunei Sacel nr. 12 din 2022  

Comuna  SACEL 

 Judeţul MARAMURES 

 Nr. . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .  

CONTRACT - CADRU 

 de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public  al comunei Sacel 

 Încheiat astãzi . . . . . . . . . .  

I. Pãrţjle contractante  

 1. Între Comuna Sacel,  telefon/fax 0262339201, având codul de înregistrare fiscalã  

3627536, cont deschis la TREZORERIA VISEU DE SUS,  reprezentat legal prin primar 

DOLOGA GAVRILA , în calitate de locator, şi: 

 2. . . . . . . . . . ., cu exploataţia*) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., 

bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . ., judeþul . . . . . . . . . ., având 

CNP/CUI . . . . . . . . . ., nr. din Registrul naþional al exploataþiilor (RNE) . . . . . . . . . ./. . . . 

. . . . . ./. . . . . . . . . ., contul nr. . . . . . . . . . . , deschis la . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . , 
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fax . . . . . . . . . . , reprezentatã prin . . . . . . . . . . , cu funcţia de . . . . . . . . . . , în calitate de 

locatar, 

 la data de . . . . . . . . . . , la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) . . . . . . . . . ., în 

temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 129 alin (2), lit. c) , alin.6 lit. a)  

art. 133 alin.1, 139 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 – Codul 

administrative cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al Hotãrârii 

Consiliului Local al Comunei Sacel, de aprobare a închirierii nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . 

. . ., s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 

II. Obiectul contractului  

 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul 

public al comunei SACEL,  pentru pãşunatul unui numãr de . . . . . . . . . . animale din 

specia . . . . . . . . . ., situatã în blocul fizic . . . . . . . . . ., tarlaua . . . . . . . . . ., în suprafaţã 

de . . . . . . . . . .ha, (identificatã) aşa cum rezultã din datele cadastrale . . . . . . . . . . şi din 

schiţa anexatã care face parte din prezentul contract. 

 2. Predarea - primirea obiectului închirierii se efectueazã pe bazã de proces - verbal în 

termen de 5 zile de la data semnãrii contractului, proces - verbal care devine anexã la 

contract. 

 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt 

urmãtoarele:  

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului 

la expirarea contractului:  

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în mãsura în 

care acesta din urmã îşi manifestã intenţia de a le prelua în schimbul plãţii unei 

compensaţii egale cu valoarea contabilã actualizatã, conform caietului de sarcini: 

 c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rãmân în proprietatea 

locatarului: . . . . . . . . .  

 4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauzã, bunurile prevãzute la pct. 3. 

lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arãtate la acest punct, locatarul fiind obligat 

sã restituie, în deplinã proprietate, liber de orice sarcinã, bunul închiriat. 

 5. Obiectivele locatorului sunt:  

a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 

 b) realizarea pãşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul 

menţinerii calitãţii covorului vegetal; 

 c) creşterea producţiei de masã verde pe hectar de pajişte. 



26 

 

  

 III. Durata contractului 

1. Durata închirierii este de . . . . . . . . . . ani, începând cu data semnãrii prezentului 

contract, dar fãrã sã depãºeascã 10 ani, cu respectarea perioadei de pãşunat, 

respectiv. . . . . . . . . .a fiecãrui an. 

 2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadã egalã cu cel mult 

durata sa iniţţalã, þinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea 

investiţiilor efectuate de cãtre locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin 

prelungire sã nu se depãşeascã termenul maxim de 5 ani prevãzut de Ordonanţa de 

urgenţã a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991.  

IV. Preţul închirierii  

 1. Preţul închirierii este de. . . . . . . . . . lei/ha/an, fãrã a depãşi 50% din valoarea masei 

verzi pe hectar calculatã în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, 

conform prevederilor art. 84 alin. (3) din Legea nr. 227 din  privind Codul fiscal, cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare, chiria totalã anualã (nr. ha x preţ pe ha) fiind în 

valoare de. . . . . . . . . . lei. 

 2. Suma totalã prevãzutã la pct. 1 va fi plãtitã prin ordin de platã în contul comunei 

SACEL, deschis la Trezoreria  VISEU DE SUS, sau în numerar la casieria unitãţii 

administrativ - teritoriale. 

 3. Plata chiriei se face în douã tranşe: 30% pânã la data de. . . . . . . . . . şi 70% pânã la 

data de. . . . . . . . . . 

 4. Întârzierea la platã a chiriei se penalizeazã cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate 

pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulãrii 

contractului. 

 5. Neplata chiriei pânã la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea 

contractului.  

V. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor  

 1. Drepturile locatarului:  

- sã exploateze în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa pajiştile care fac obiectul 

contractului de închiriere.  

 2. Drepturile locatorului:  
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a) sã inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor 

asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilã a 

locatarului şi în urmãtoarele condiţii: 

VI. Clauze contractuale referitoare la împãrţirea responsabilitãţilor de mediu între pãrţi  

Locatorul rãspunde de: . . . . . . . . . . 

 Locatarul rãspunde de: . . . . . . . . . .  

VII. Rãspunderea contractualã  

 1. Nerespectarea de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor prevãzute în prezentul 

contract de închiriere atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã. 

 2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevãzute în prezentul contract pãrţile datoreazã 

penalitãţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacã penalitãţile nu acoperã 

paguba, se vor plãti daune. 

 3. Forţa majorã exonereazã pãrţile de rãspundere.  

VIII. Litigii  

 1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi 

soluţionate pe cale amiabilã. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi 

rezolvate prin instanţele de judecatã. 

 2. Pe toatã durata închirierii, cele douã pãrţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 

 3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul 

respectã prevederile art. 1.798 din Codul civil. 

IX. Încetarea contractului  

 Prezentul contract de închiriere înceteazã în urmãtoarele situaţii:  

a) în cazul imposibilitãţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea 

încãrcãturii minime de animale; 

 b) pãşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 

 c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

 d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã 

de cãtre locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despãgubiri juste şi 

prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentã instanţa de 

judecatã; 
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 e) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre locatar, prin reziliere de 

cãtre locator, cu plata unei despãgubiri în sarcina locatarului; 

 f) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre locator, prin reziliere de 

cãtre locatar, cu plata unei despãgubiri în sarcina locatorului; 

 g) în cazul imposibilitãţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã 

plata unei despãgubiri; 

 h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalitãţilor datorate; 

 i) în cazul vânzãrii animalelor de cãtre locatar; 

 j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru 

care a fost închiriat terenul; 

 k) în cazul în care se constatã faptul cã pajiştea închiriatã nu este folositã 

  

 X. Forţa majorã  

 1. Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi 

de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi 

revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea 

necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã, aşa cum 

este definitã de lege. 

 2. Apariţia şi încetarea cazului de forţã majorã se vor comunica celeilalte pãrţi în 

termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisã, cu confirmarea 

constatãrii evenimentelor de acest gen de cãtre autoritãţile competente. În caz de 

forţã majorã, comunicatã şi constatatã în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor 

pãrţilor se decaleazã cu perioada corespunzãtoare acesteia, cu menţiunea cã niciuna 

dintre pãrţi nu va pretinde penalitãţi sau despãgubiri. 

 3. Dacã în termen de . . . . . . . . . . (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu 

înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract 

fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune - interese. 

 4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataþiei 

pot continua derularea contractului.  

XI. Notificãri  

 1. În accepţiunea pãrţilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul 

prevãzutã/prevãzut în partea introductivã a prezentului contract. 
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 2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştalã, ea va fi transmisã prin scrisoare 

recomandatã cu confirmare de primire (A.R.) şi se considerã primitã de destinatar la 

data menţionatã de oficiul poştal. 

 3. Dacã notificarea se trimite prin fax, ea se considerã primitã în prima zi lucrãtoare 

dupã cea în care a fost expediatã. 

 4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre pãrţi dacã nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia dintre modalitãţile prevãzute la alineatele 

precedente. 

XII. Dispoziţii finale  

 1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 

executãrii sale, cu acordul pãrţilor. 

 2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea 

prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între pãrþile 

contractante. 

 3. Orice modificãri legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin 

hotãrâre a consiliului local. 

 4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în 

neconcordanţã cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectã 

prevederile art. 1.798 din Codul civil. 

 5. Prezentul contract împreunã cu anexele sale, care fac parte integrantã din 

cuprinsul sãu, reprezintã voinţa pãrţilor. 

 6. Prezentul contract a fost încheiat într-un numãr de . . . . . . . . . . exemplare, din care 

. . . . . . . . . ., astãzi, . . . . . . . . . ., data semnãrii lui, în Primãria  comunei Sacel. 

  

 LOCATOR Consiliul Local al comunei Sacel  LOCATAR . . . . . . . . . . SS . . . . . . . .   

Primar: dl . . . . . . . . . . 

 Vizat de secretar general,                                                

 

 

Prevederile prezentului contract - cadru constituie condiţii minime obligatorii care 

trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie 

de situaţia de fapt. 
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CALENDARUL PROCEDURII 

PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC  

AL COMUNEI Sacel,din judetul Maramures 

 

Nr. 

crt. 

Pasi de urmat  Data  

1. Afişarea la avizierul Primăriei HCL 

privind aprobarea proceduri de inchiriere 

Adoptarii HCL  

2. Punerea la dispozitia persoanelor 

interesate a documentatiei de 

participare la inchiriere 

In următoarea zi de la 

adoptare 

3. Depunerea dosarelor Doua zile dupa adoptare 

4. Ziua atribuirii directe A treia zi dupa adoptare  

5. Comunicarea rezultatului procedurii de 

Atribuire directa 

A patra zi dupa 

adoptare  

6. Depunerea contestatiilor A patra zi dupa 

adoptare  

7 Incheierea contractului de inchiriere 10 zile dupa contestatii 

 


