ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNILOR DISPONIBILE
PROPRIETATE PRIVATĂ A U.A.T CRUCEA, JUDEŢUL
SUCEAVA PRIN PROCEDURA PUBLICĂ DE ATRIBUIRE
DIRECTĂ

U.A.T Crucea, Judeţul Suceava anunţă închirierea pentru o perioadă de 7 ani a 3
trupuri de păşune în suprafaţă totală de 36,46 hectare în şedinţă publică prin atribuire
directă după cum urmează:
Chiril-Arama
Chirii - Capu Runcului
Cojoci-Lunga (Căldarea)

27,99 hectare
3,70 hectare
4,77 hectare

Şedinţa publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 02.05.2022 ora
12:00 la sediul Primăriei Crucea, localitatea Crucea, strada Principală nr. 36.
înscrierile se fac la sediul Primăriei Crucea în perioada 18.04.2022 - 28.04.2022
Se pot înscrie la şedinţa publică în vederea închirierii prin atribuire directă
crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE
membri ai colectivităţii locale şi care au sediul social pe teritoriul localităţii Crucea.
Condiţiile de înscriere cât şi taxele aferente sunt prevăzute în caietul de sarcini şi
documentaţia de atribuire ce se găseşte la sediul Primăriei Crucea cât şi pe site-ul
Primăriei comunei Crucea www.nrimariacruceasv.ro.

Primar,
Dorin RUSU

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor pajişti din proprietatea privata a
comunei Crucea, a Studiului de oportunitate, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini,
cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere - model cadru, în
vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiştilor disponibile , aflate în proprietatea
privată a comunei Crucea

Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Suceava:
Având în vedere :
- referatul de aprobare înregistrat la nr. 1054 /03.03.2022 prezentat de primarul comunei
Dorin Rusu;
- raportul compartimentului achizii publice al primăriei înregistrat la nr. 1217 din
17.03.2022;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
amenajarea teritoriului si urbanism înregistrat la nr. 1353 din 30.03.2022 ;
-prevederile art. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu
modificările si completările ulterioare;
prevederile art. 16 alin.(2) din Legea zootehniei nr. 32/2019 cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.l alin.(2) litb) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea
contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor cu modificările si completările
ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de
animale pe hectar de pajişte;
- prevederile art. 1 lit.d) , art.6 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin
Hotararea nr. 1064/2013, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotararea Consiliului Judeţean Suceava nr. 235/2021 privind modificarea şi completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 205/2021 privind aprobarea preţurilor medii
ale produselor agricole necesare evaluării în lei a arendei exprimate în natură, pentru anul 2022 ;
-Amenajamentul pastoral aprobat prin HCL nr. 6 din 30.01.2015 şi revizuit prin HCL nr.
19/27.05.2015 şi HCL nr. 44/17.12.2015;
în temeiul art. 108, art. 129 alin.(2) lit.c, alin.(6) lit.b, art. 139 alin.(3) lit.g şi art. 196
alin.(l) lit.a din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aproba închirierea prin atribuire directă a pajiştilor disponibile proprietate privată a
comunei Crucea, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajiştilor proprietate privată a
comunei Crucea, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba Caietul de sarcini al închirierii, cerinţele minime de calificare ale
ofertanţilor - conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta de hotărâre.
Art.4. Se aproba Documetatia de atribuire privind închirierea pajiştilor, conform anexei nr.4
care face parte integrantă din prezenta de hotărâre.
Art.5 . Se stabileşte suma minimă de pornire la licitaţie pentru fiecare pajişte disponibilă
conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta de hotărâre.
Art.6. Termenul de închiriere este de 7 ani.
Art.7. Se aprobă contractul - model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a
pajiştilor, aflate în proprietatea privată a comunei Crucea, conform anexei nr.6 care face parte
integrantă din prezenta de hotărâre.
Art.8.(l) Modul de gestionare a pajiştilor se face conform Amenajamentul pastoral aprobat
prin HCL nr. 6 din 30.01.2015 şi revizuit prin HCL nr. 19 /27.05.2015 şi HCL nr.44/17.12.2015:
(2) Extrasele de amenajament pastoral se vor distribui tuturor utilizatorilor de pajişti
cu achitarea plăţii de multiplicare a acestora.
Art.9. Se împuterniceşte primarul comunei Crucea să semneze contractul de închiriere
pentru pajiştile din domeniul privat al comunei Crucea care fac obiectul prezentei hotărâri.
Art. 10. Primarul comunei Crucea, împreună cu comisia de organizare şi desfăşurare a
procedurii de închiriere prin atribuire directă, comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru
închirierea prin atribuire directă a pajiştilor disponibile şi aparatul financiar contabil al primăriei
vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.
A rt.ll. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava pentru
control de legalitate şi celor interesaţi.
Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaieţa^andrea

Crucea, 30.03.2022
Nr. 15

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu

Anexa nr. 1 la
HCL nr. 15 din 30.03.2022

Pajişti comunale disponibile pentru închiriere prin atribuire directă aflate în
proprietatea privata a comunei Crucea
Nr.

Denumire trup pajişte

Suprafaţa/ha

Speciile de animale care
păşunează

1

ARAMA

27,99

Pasunatul bovinelor

2

CAPU RUNCULUI

3,70

Pasunatul bovinelor

3

LUNGA

4,77

Pasunatul bovinelor

PRIMAR
DORItyRUŞU

Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaiela Candrea

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu

Anexa nr. 2 la
HCLnr. 15 din 30.03.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind închirierea suprafeţelor de pajişti aflate in
proprietatea privata a comunei Crucea

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991,aprobata prin Legea 86/2014 consiliile locale ale comunelor, vor
dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/]nchiriere până la data de 1 martie a
fiecărui an.
1.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie închiriat
Păşuni comunale disponibile aflate în proprietatea privata a comunei Crucea, după cum urmează :
Nr. lot Denumire trup pajişte
Suprafaţa/ha
1.

ARAM A

27,99

2

CAPU RUNCULUI

3,70

3

LUNGA

4 ,7 7

2.Obiectivele locatorului sunt:

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii
calităţii covorului vegetal;
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha. pajişte.
d) construirea de stani si adăposturi noi pentru animale.
e) executare şi întreţinere căilor de acces pe trupurile de pajişti.
2.1. Motive de ordin social
în conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 "
Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor si pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în
conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau
juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru
suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o
perioadă de 7-10 ani."
2.2. Motive de ordin financiar
In conformitate cu art. 9 alin. (7) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 resursele
financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor,
rspectiv a municipiilor cu modificările şi completările ulterioare ,se fac venit la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."
2.3. Motive de mediu
a) determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păsunat;
b) capacitatea de păsunat a pajiştii;
c) parcelarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale;
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare si exploatării raţionale a pajiştii.
3. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI

Nivelul minim al chiriei/ha/an conform prevederilor art.IV alin 1 din contractrul cadru de închiriere s-a
făcut conform Amenajamentul pastoral aprobat prin HCL nr. 6 din 30.01.2015 şi revizuit prin HCL nr. 19
/27.05.2015 şi HCL nr. 44/17.12.2015 după cum urmează:
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4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere si justificarea alegerii procedurii;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea sî completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin
primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane
fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru
suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o
perioadă de 7-10 ani."

Se propune ca procedură de atribuire a contractului de inchiriere, atribuire directă, conform
prevederilor OUG nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
5. Durata estimată a închirierii
Durata contractului de inchiriere este de 7 ani, conform HG 1064/2013 cu modificările şi
completările ulterioare.
Primar,
Rusu Dorijh,

întocmit,
Tocaciu Ghelsoi Ana

Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaiela Candrea

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu

Anexa nr. 3 la
HCL nr. 15 din 30.03.2022

CAIET DE SARCINI
privind inchirierea pajiştilor disponibile, aflate în proprietatea privata a
comunei Crucea
Având în vedere prevederile:
1.Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, aprobată prin Legea nr. 86/2014. Ordinul Ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurii şi
al ministrului alimentaţiei publice nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu
modificările şi completările ulterioare.
2.
H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificări
prin HG 78/2015.
3.
Legea nr. 215/2001, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c si alin. (5) lit. a, art. 45 alin. (3) cu
completările şi modificările ulterioare
4.Ordin nr. 544/2013 Met. de calcul al încărc. optime de animale pe hectar de pajişte.
5.Ordin M.A.D.R. nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv
al municipiilor, modificat prin ordinul 571/2015;
6.Legea nr. 44/2018 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor şi pentru
modificarea şi completarea Legii 18/1991
7.O.G nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
8. Hotararea
Consiliului Judeţean Suceava nr. 235/2021 privind modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 205/2021 privind aprobarea
preţurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a arendei exprimate în natură,
pentru anul 2022 ;
9.Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
l.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII
1.1 Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat
Prezentul Caiet de sarcini cuprinde date referitoare la obiectul şi durata închirierii,
condiţiile de exploatare a terenului, clauze financiare, cerinţe impuse de organizator, pentru pajiştile
neatribuite în suprafaţă de 36,46 hectare aparţinând U.A.T. Crucea, judeţul Suceava.
Terenurile care fac obiectul închirierii aparţin domeniului privat al U.A.T. Crucea, judeţul
Suceava, sunt Chiril-Arama, Chiril-Capu Runcului, Cojoci-Lunga (Căldarea) în suprafaţă de 36,46
hectare şi se regăsesc descrise parcelar ori cadastral în tabelul 1.
U.A.T. - CRUCEA, situaţia terenurilor ocupate de pajişti neatribuite crescătorilor de
animale.
Tabelul nr. 1
LOCALITATEA / SAT
Suprafaţa ha
Chiril-Arama
Chirii - Capu Runcului
Cojoci-Lunga (Căldarea)
TOTAL suprafeţe de pajişti neatribuite
U.A.T. Crucea

27,99
3,70
4,77
36,46

1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii;
îmbunătăţirea nivelului de producţie şi utilizarea păşunilor reprezintă o axă prioritară a
Primăriei Crucea, şi se doreşte a se realiza în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea producţiilor
animaliere obţinute, în special din exploatarea speciilor de bovine.
1.3 Condiţiile de exploatare a închirierii
Pentru suprafaţa de pajişte care se inchiriaza, locatarul are obligaţia respectării
Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 6 din 30.01.2015 şi revizuit prin HCL nr. 19
/27.05.2015 şi HCL nr.44/17.12.2015 prin realizarea lucrărilor de exploatare raţionala si intretinere
a acestor pajişti, prin lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţirea de mărăcini si de vegetaţie
arbustifera nevaloroasa, combaterea buruienilor si executarea lucrărilor de desecare pentru
eliminarea vegetaţiei hidroflle, precum si alte lucrări, astfel incat sa se asigure ridicarea potenţialului
de producţie, accesul si exploatarea respectivelor păşuni in condiţii optime, şi asigurarea condiţiilor
prin construire de stâni, saivane, amenajare căi de acces, aducţiuni de apă, panouri voltaice, etc.
2. SCOPUL
a) menţinerea suprafeţei de pajişte
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale în scopul menţinerii calităţii
covorului vegetal
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte
d) construirea de stâni şi adăposturi
3.OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI CONDIŢIILE PRIVIND ÎNCHEIEREA
CONTRACTULUI
3.1. Obiectul închirierii îl constituie închirierea pajiştilor aflate în domeniul privat al
comunei Crucea, judeţul Suceava, situate în zonele prezentate în tabelul nr. 1.
3.2. Obiectul închirierii: terenuri agricole- categoria de folosinţă păşune în suprafaţă totală
de 36,46 hectare.
3.3. Terenurile sunt libere de sarcini şi intră în posesia efectivă a locatarului odată cu
semnarea procesului verbal de predare-primire.
3.4. Atribuirea contractului de închiriere se face numai dacă se îndeplinesc condiţiile de
calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându-se
încărcătura minimă de animale/ha deţinute în explataţie conform Amenajamentului pastoral
respectiv de minim 0,3 şi maxim 1 UVM/ha, înscrise in Registrul Naţional a Explataţiei (RNE).
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITĂŢI VITE MARI conform
Ordinului 544/2013
Tabel nr. 2
Categoria de animale
Coeficientul de conversie
Capete/UVM
Tauri,vaci şi alte bovine de
1,0
1,0
mai mult de 2 ani, ecvidee de
mai mult de 6 luni
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
4.CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A TERENULUI
4.1.Terenurile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, vor fi folosite doar pentru
păşunatul animalelor.
4.2.Locatarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct terenul, pentru care va plăti o
chirie anuală la valoarea stabilită prin Contractul de închiriere. Chiria împreună cu taxa de teren
calculată în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
se constituie venit propriu al administraţiei.
Pentru suprafaţa de păşune care se închiriază, locatarul are obligaţia realizării lucrărilor
de exploatare raţională şi întreţinere a acestor păşuni conform cu prevederile din Amenajamentul

pastoral pentru pajiştile U.A.T. Crucea. Amenajamentul pastoral se pune la dispoziţie fiecărui
beneficiar de contract de închiriere, ca anexă la contract.
5.CONDITII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA ÎNCHIRIERII
5.1. Locatarul are obligaţia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de
continuitate si de permanenta a terenului ce face obiectul inchirierii. In acest scop el trebuie
sa respecte incarcatura de animale/ha minima minim 0,3 si maxim 1 UVM/ha, pentru toata
perioada sezonului de pasunat, prezentând in acest sens in fiecare an, adeverinţa de la
medicul veterinar, din care sa rezulte animalele inscrise in RNE pe specii si anume ovine,
caprine, bovine (pe grupe de varsta bovine mai mari de 2 ani, bovine 6 luni - 2 ani, bovine sub
6 luni) , adeverinţa ce va fi depusa la registratura Primăriei comunei Crucea, pana cel târziu
in data de 01 martie a anului respectiv. Daca din datele prezentate in adeverinţa reiese ca
nu este respectata incaracatura minima minim 0,3 si maxim 1UVM/ha, pentru lotul respectiv
si daca nu se respecta data maxima de depunere a adeverinţei, atunci contractul se reziliaza de
drept.
5.2. Locatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la indeplinirea
contractului de închiriere.
5.3. Deasemeni locatarul va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul
inchirierii si va tine cont de Strategia privind organizarea activitatii de imbunatatire si
exploatare a pajiştilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor si al ministrului administraţiei publice nr.
226/ 235/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.
5.4. Locatarul va efectua anual conform cu prevederile obligatorii din Amenajamentul
pastoral, lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, acestea exercitând un efect ameliorativ
asupra însuşirilor fizice, chimice si trofice ale solului. O metodă simplă, deosebit de eficientă şi
foarte economică este fertilizarea prin târlire, conform Amenajamentului pastoral.
Utilizatorul este obligat a tine un CAIET DE LUCRU pentru toata perioada utilizării suprafeţei
de pajişte, unde va consemna anual lucrările de ameliorare efectuate, stabilite prin
programul de ameliorare sau amenajamentul pastoral, la data intrării in vigoare. Acest caiet
de lucru va fi prezentat spre verificare împuternicitului primăriei desemnat de către primar prin
dispoziţie. Prin aceasta utilizatorul face dovada utilizării in mod rational a suprafeţei de pajişti
inchiriate,si folosirea ajutorului de stat (subvenţiei) in scopul acordat.
5.5. Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia sa respecte toate prevederile si
procedurile ce decurg din legislaţia privind protecţia mediului.
5.6. înainte de ieşirea la pasunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor prin
certificatele eliberate de circumscripţia sanitar - veterinara.
5.7. Locatarul are obligaţia sa anunţe circumscripţia sanitar - veterinara si Primăria
comunei Crucea, in termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, apariţia unor boli
infectocontagioase sau a mortalitatii animalelor.
5.8.
Locatarul este obligat sa plateasca anual impozitul pe terenul care face obiectul
contractului de închiriere conform Codului fiscal privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.
5.9. Locatarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte, terenul si lucrările ce fac
obiectul contractului de închiriere.
5.10. Locatarul este obligat sa intrebuinteze bunul imobil - terenul - potrivit destinaţiei
sale - păşune.
5.11. Locatorul are dreptul caprin împuterniciţii sai sa controleze modul cum este folosit si
intretinut de către locatar terenul închiriat si sa ia masurile ce se impun in vederea unei bune
intretineri si folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite in cadrul licitaţiei.
5.12. Terenul închiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul in
care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise.
5.13. La incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen, locatarul este obligat sa
restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur in mod gratuit si libere de orice

sarcini, fara nici o pretenţie de despăgubire.
5.14.
Obligaţiile si atribuţiile utilizatorului de păşune sunt descrie şi impuse prin Regulamentul
de păşunat precum si prin Amenajamentul pastoral pentru pajiştile U.A.T. Crucea, anexă la
contractul de închiriere.
6.DURATA ÎNCHIRIERII
6.1.Terenurile se închiriază pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional la contractual de închiriere conform legislaţiei în vigoare.
7.PRETUL MINIM AL LICITAŢIEI
7.1.
Preţul minim de pornire al licitaţiei în lei /ha/an pentru fiecare pajişte disponibilă este
următorul :
Tabelul nr. 3
Valoare
Nr. Trupul
de Suprafaţa
Producţia
Cheltuieli cu
Preţ
Diferenţa
producţiei de
crt pajişte
totală
implementarea
valoare
minim de
masă verde
de masă
amenajamentul Col. 4-5
pornire a
corelată cu
verde
ui
licitaţiei
preţul mediu al
C.J.nr
235/22.12.2021
Suceava
(0,1 lei/ tonă)
(col.3X5)
lei/tonă)

0
1

1
ARAMA

2

CAPU
RUNCULU
I
LUNGA

3

-ha2
27,99

tone

lei

56

4
313600

3,70

7

4,77

14

3

lei
5600

lei
6
308.000

lei/ha/an
7
195

5600

800

4.800

187

21000

1500

19.500

287

5

7.2 închirierea suprfeţelor de pajişti se face prin atribuire directă.
7.3. Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa in funcţie de indicele de inflaţie aferent
anului fiscal respectiv si in conformitate cu prevederile HG 78/2015.
7.4. Preţul de inchiriere anual se va achita in lei, de către locatar in două transe: 30% până la
data de 31 mai si 70% până la data de 31 octombrie a fiecărui an.
7.5. Chiria obtinuta din inchiriere va reprezenta venit la bugetul local.
7.6 Taxa pe teren se va achita lunar în condiţii similare impozitului pe teren conf. art. 463 alin.2
din Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal, pentru suprafaţa închiriată;

8.GARANTII
8.1.
Pentru a participa la negociere privind inchirierea păşunilor apartinand comunei Crucea,
persoanele fizice sau juridice vor achiziţiona caietul de sarcini contra cost in suma de 50 lei .
8.2
Vor depune garanţia de participare in cuantum de 10 % din valoarea fiecărei păşuni
conform tabelului de mai jos coloana 4. cu chitanţele în original

Nr.
crt.
0
1

Denumire trup pajişte

Suprafaţa ha

Tabel nr. 4
Garanţia de participare
la licitaţie
4
545,81

1
ARAMA

2
27,99

Valoarea
pajiştii lei
3
5458,05

2

CAPU RUNCULUI

3,70

691,90

69,19

0O

LUNGA

4,77

1368,99

136,90

8.3. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare pentru trupul de pajişte
pentru care va licita.
8.4. Ofertanţilor necastigatori li se va restitui garanţia de participare la cerere după finalizarea
procedurii. Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, participantul pierzând
astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îsi retrage participarea în perioada desfăşurării campaniei de licitaţie;
b) participarea sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă Ia data stabilita pentru incheierea
contractului de inchiriere sau daca refuza incheierea contractului.
8.5. Garanţia de participare se va prezenta in original, de către toti participanţii , la Primăria
Crucea.
8.6. Solicitanţii pentru participarea la licitaţie ca persoane fizice independente, care nu sunt
însoţite de garanţia de participare, in cuantumul, fonna si avand perioada de valabilitate solicitate in
documentaţie, vor fi descalificaţi şi nu vor putea participa la licitaţie.
8.7. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egala cu perioada de 30 de
zile de la data limita stabilita pentru înscrierea pentru participarea la licitaţie.
8.8. In cazul unei contestaţii depuse si respinse de către organele abilitate să soluţioneze
contestaţia, autoritatea contractanta va retine contestatorului garanţia de participare.
8.9. Participantului la licitaţie câştigător, garanţia de participare se include în cadrul chiriei
pentru primul an de utilizare.
9.REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA
ÎNCHIRIERII
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 plus lucrările prevăzute în amenajamentul pastoral
b) bunuri de preluare - sunt considerate construcţiile realizate in condiţiile legii pajiştilor,
construcţii care la expirarea contractului revin locatorului.
c) bunuri proprii - sunt bunurile care la incetarea contractului de inchiriere, raman in proprietatea
locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut locatarului si au fost utilizate de către
acesta pe toata durata inchirierii-utilaje,unelte, ustensile necesare activităţii desfăşurate , ustensile
necesare în desfăşurarea activităţii pentru obţinerea produselor lactate , etc.)
10. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI SI A PERSOANELOR
10.1 Pe durata executării unor construcţii (stâni,saivane,spatii pentru muncitori etc.) se vor lua
masuri pentru protejarea calitatii aerului, apei si solului conform legislaţiei in vigoare.
10.2 Dejecţiile de la animale vor fi folosite pentru fertilizarea zonei de pasunat în scopul asigurării
de masa furajeră suficientă pentru hrana animalelor cantitativ dar şi calitativ.
10.3 Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele inchiriate, împotriva atacurilor
animalelor de pe pajişti.
11.
CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ
OFERTELE
11.1.
Solicitanţi pentru închirierea pajiştilor U.A.T. Crucea pot fi crescători de animale din cadrul
comunităţii locale (deţinători de exploataţie înregistrată pe raza U.A.T. Crucea, judeţul Suceava)

şi/sau Organizaţii/Asociaţii locale ale crescătorilor de animale, legal constituite tot din cadrul
comunităţilor locale.
11.2 Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale,
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, membri ai comunităţii locale
sau care au sediul social pe teritoriul comunei Crucea , încheie contracte de închiriere prin atribuire
directă, în condiţiile legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicat cu modificările şi completările
ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în
exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
Asociaţiile crescătorilor de animale locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul
localităţii cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal
constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pengtru atribuire directă a
contractului.
Asociaţiile crescătorilor de animale locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul
localităţii care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul public
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociaţi, crescătorii
deanimale avînd un număr de animale înscris în RNE care asigură încărcătura minimă, conform
prevederilor art. 10 alin.(l).
11.3 Oferta se transmite într-un plicul sigilat ce conţine documentaţia solicitanţilor se
înregistrează în registrul de evidenţă şi se înaintează nedeschise la Comisia de licitaţie.
11.4 Pe plic se va scrie obiectul închirierii pentru care este depusă oferta şi adresa ofertantului şi
un nr. de telefon
11.5 Plicul va trebui să conţină:
PENTRU PERSOANE FIZICE:
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini - Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare -chitanţa
- dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si deţinerii in cadrul exploataţi ei a
următoarelor animale: taurine, ovine, caprine, ecvidee, precum şi adeverinţa de la medicul veterinar
de circumscripţie privind : codul de exploatatie, locul exploatatiei si numărul de animale deţinute la
data depunerii ofertei;
- dovada deţinerii unei incarcaturi minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitata - adeverinţă
de la registrul agricol ;
- copie de pe cartea de identitate ;
- adeverinţă privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria în a cărui rază
teritorială activează ofertantul din care să reiese că ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul
local valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată.
PENTRU PERSOANE JURIDICE (asociaţii crescători de animale, societăţi comerciale, p.f.a,
ii.if, cooperative agricole etc.)
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini - Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare -chitanţa
- certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor asociate - copaie conform cu
originalul;
- tabel nominal cu membrii asociativi din cadrul asociaţiilor crescătorilor de animale semnat şi
ştampilat de preşedintele asociaţiei conform modelului
a) denumirea asociaţiei;
b) sediul asociaţiei;
TABEL NOMINAL CU MEMBRI] ASOCIATIVI
Nume şi prenume
CNP
Localitatea
Semnătura
Nr.crt.
1.

X

X

X

X

2.

X

X

X

X

- adeverinţă pentru fiecare membru asociativ de la medicul veterinar cu nr. de animale înscrise în
RNE;
- actul constitutiv si statutul, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de creştere a

animalelor - copie conform cu originalul;
- certificat de inregistrare CUI - copie conform cu originalul;
-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care sa rezulte
ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment
- certificat fiscal privind plata obligaţiilor către bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are
obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie
legalizata;
- copie de pe cartea de identitate- preşedintele asociaţiei sau după caz societăţi comerciale, p.f.a.
ii.if, cooperative agricole,
- imputernicire notarială pentru delegat din partea asociaţiei sau persoana juridică , in cazul în care
preşedintele sau admninistratorul nu poate participa le şedinţă.
ÎNCHIRIEREA SUPRAFEŢELOR DE p a jiş t i s e ’ FACE PRIN ATRIBUIRE
DIRECTA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE.
Şedinţa de atribuire se v a desfasura la data de 02.05.2022, locul - Primăria
Comunei Crucea, ora 12.
In cazul in care pentru aceiaşi suprafaţa de pajişte sunt depuse mai multe oferte,
comisia de evaluare va negocia preţul cu fiecare ofertant in parte, iar atribuirea suprafeţei
de pajişte va fi in favoarea celuia care a oferit un preţ mai mare.
Pasul de negociere este de 5% din valoarea preţului minim/ha
12.CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
12.1. Contractul de inchiriere inceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.
12.2. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către
proprietar.
12.3 In cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locatar şi a amenajamentului pastoral
aprobat prin HCL nr. 6 din 30.01.2015 şi revizuit prin HCL nr. 19 /27.05.2015 şi HCL
nr.44/17.12.2015, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri in sarcina locatarului in
termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului inchiriat liber de sarcini.
12.4 Plata chiriei se va face in două transe: 30% până la data de 31 mai si 70% până la data de 31
octombrie a fiecărui an. Executarea cu intarziere a acestei obligaţii conduce la calculul penalităţilor
de intarziere conform dispoziţiilor legale in vigoare. Daca pana la sfârşitul anului nu se achita plata
chiriei aferenta anului respectiv, contractul se va rezilia de drept fara alte formalităţi.
12.5 Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza terenul unui tert.
12.6 Locatarul poate renunţa la inchiriere din motive obiective, justificate, în condiţiile legii, iar
dacă se constată motive nejustificate imputabile locatarului acesta nu va mai avea dreptul de a
participa la licitaţii pentru pajişti, cel puţin 5 ani.
12.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.
12.8. La incetarea din price cauza a contractului de inchiriere, bunul care a făcut obiectul
contractului va fi retufpat proprietarului liber de sarcini.
Primar,
Rusu Dorfai
întocmit,
Consilier achiziţii publice
San^lNgmilia

Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaiela Candrea

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu

Anexa nr. 4 la
HCLnr. 15 din 30.03.2022
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ
privind închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a Comunei Crucea, Judeţul Suceava
1. Informaţii generale privind proprietarul
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii
3. Condiţii generale ale închirierii
4. Condiţii specifice de solicitare în vederea atriburii directe
5. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere
6. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire directă
7. Drepturile şi obligaţiile părţilor
8. Soluţionarea litigiilor
9. Dispoziţii finale

1. Informaţii generale privind proprietarul:
Comuna Crucea
Adresa: Comuna Crucea, sat Crucea, nr. 151, judeţul Suceava Tel: 0230575591, Fax: 0230575733
Email: primaria_crucea@yahoo.com
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de la sediul primăriei Comunei Crucea.
Depunerea ofertelor: 18.04.2022 - 28.04.2022
Şedinţa de atribuire se desfăşoară la data de 02.05.2022, locul - Primăria Comunei Crucea, ora 12.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii
2.1. Descrierea bunului care urmează să fie închiriat
Obiectul închirierii îl constituie închirierea prin atribuire directă conform prevederilor O.U.G.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata si a prevederilor H.G. nr.
1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor
pennanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a
Codului civil, pentru punerea in valoare a păşunilor disponibile si folosirea optima a acestora.
Utilizarea pajiştilor aflate in domeniul privat al comunei Crucea se face de către crescătorii de
animale, persoane fizice sau juridice avand animalele înscrise in Registrul national al exploatatiilor,
membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei.
2.2. Destinaţia bunului ce face obiectul închirierii
închirierea pajiştilor de pe raza localităţii, in contextual legii devine suprafaţa disponibila in
vederea iniţierii procedurii de închiriere prin ajungerea la termen a contractelor de concesiune
încheiate de către primărie anterior.
2.3.
Condiţii de exploatare a închirierii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de
mediu, urmărite de către proprietar privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul
închirierii
Pentru suprafaţa de pajişte care se inchiriaza, locatarul are obligaţia executării lucrărilor de
ameliorare conform programului de ameliorare si amenajamentului pastoral, la data intrării in
vigoare, pe toata perioada utilizării, in vederea ridicării producţiei de masa verde/ha,atat cantitativ
cat si calitativ, prin aceasta dând posibilitatea utilizatorului de a obţine produse animaliere
(cârme,lapte,cas etc) cantitativ si calitativ, care prin comercializare duce la obţinerea veniturilor
necesare fermei.
3. Condiţii generale ale închirierii
Obiectul închirierii il constituie închirierea pajiştilor aflate in domeniul privat al Comunei
Crucea, judeţul Suceava.
Terenurile sunt libere de sarcini si intra in posesia efectiva a locatarului odata cu semnarea
procesului verbal de predare - primire.
Atribuirea contractului de închiriere se face numai dacă se îndeplinesc condiţiile de calificare în
conformitate cu caietul de sarcini si cu documentaţia de atribuire asigurându-se încărcătura minima
de animale/ha deţinute în exploataţie, conform Amenajamentului patoral, respectiv de 0,3 UVM/ha
şi maxim 1 UVM/ha înscrise în REGISTRUL NATIONAL A EXPLOATATIEI (RNE).
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE MARI conform Ordinului 544/2013
C ategoria de an im a le

C o eficien tu l de

C ap e te /U V M

co n v ersie
T a u ri, vaci şi alte bovine de m ai m ult de 2 ani,

1,0

1,0

ecv id e e de m ai m ult de 6 luni
Bo vin e în tre 6 luni şi 2 ani

0,6

1,6

B ovine de m ai puţin de 6 luni

0,4

2,5

O vine

0,15

6,6

C ap rine

0,15

6,6

4. Condiţiile specifice de solicitare, in vederea atribuirii directe
Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv
al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin
primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale,
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, existente
pe raza teritorial administrative a comunei Crucea, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul
social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă. în
condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în
exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
Perioada contractului de închiriere este de 7 ani.
Asociaţiile crescătorilor de animale locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul
localităţii respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie
legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a
contractului.
Asociaţiile crescătorilor de animale locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul
localităţii respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în
domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii
asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în Registrul naţional al
exploataţiilor care asigură încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1).
Oferta se transmite într-un singur plic închis, care se înregistrează, la primăria comunei Crucea secretar, judeţul Suceava, care vor fi înscrise in ordinea primirii ofertelor, în registrul "Oferte",
precizându-se data si ora, conform anunţului
Pe plic se va scrie obiectul închirierii pentru care este depusă oferta (închiriere trupul de
pajişte............parcela nr............ in suprafaţa de....... ..ha ) si adresa ofertantului (nume prenume
........localitatea........ ..satul....... strada........ nr....) si un număr de telefon.
Plicul va trebui să conţină:
PENTRU PERSOANE FIZICE ;
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini - Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare - Chitanţa
- dovada înregistrării in Registrul National al Exploataţiilor - Adeverinţa de la medical veterinar de
circumscripţie privind: codul de exploatatie, numerele matricole, locul exploatatiei si numărul de
animale deţinute astfel
- Bovine,, .capete total........ d.c
a) Bovine cu varsta peste 2 ani capete,
b) Bovine cu varsta intre 6 luni si 2 ani capete,
c) Bovine cu varsta sub 6 luni capete,
- adeverinţă de la registrul agricol;
- copie de pe cartea de identitate;
- adeverinţa privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria in a cărei raza
teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul
local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.
PENTRU PERSOANE JURIDICE (asociaţii crescători de animale, societăţi comerciale, p.f.a, ii.
if, cooperative agricole,etc.)
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini - Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare - Chitanţa
- certificatul de inscriere in registrul asociaţiilor si fundaţiilor al asociaţiei - copie conform cu
originalul;
- tabel nominal cu membrii asociativi din cadrul asociaţiilor crescătorilor de animale semnat si
stampilat de către preşedintele asociaţiei conform modelului
a )denumirea asociaţiei; b )sediul asociaţiei;

TABEL NOMINAL CU MEMBRII ASOCIA!n v i
Nr.crt.
Nume si
CNP
Localitatea
prenume

semnătură

1
2

X
X

X
X

X
X

X
X

- adeverinţe pentru fiecare membru asociativ de la medicul veterinar cu nr de animale inscris in
RNE după modelul de la persoane fizice;
- certificat de înregistrare CUI - copie conform cu originalul, pentru societăţi comerciale,
- statutul societăţii comerciale,p.fia,ii,if,cooperative agricole, din care sa rezulte faptul ca au ca
activitate de baza-cresterea animalelor,
- adeverinţa de la medicul veterinar ca persoana juridica mai sus menţionată,este înscrisa in RNE cu
animale după modelul de la personae fizice.
- copie de pe cartea de identitate - a preşedintelui de asociaţie sau după caz administratorul
societăţii, p.f.a, ii, if, cooperative;
- împuternicire legalizata la notar pentru delegat din partea asociaţiei sau persoana juridica jn cazul
in care preşedintele sau administratorul nu poate participa la şedinţa de licitaţie;
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanelor juridice, din care sa rezulte
ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
- adeverinţa privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria in a cărei raza
teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul
local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.
5. Clauze referitoare Ia încetarea contractului de închiriere
Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.
In cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către
proprietar.
In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu
plata unei despăgubiri in sarcina locatarului in termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului
închiriat liber de sarcini.
Plata chiriei se va face in două transe: 30% până la data de 31 mai si 70% până la data de 31
octombrie a fiecărui an. Nerespectarea termenelor de plata duce la rezilierea contractului.
Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subînchiriază terenul unui terţ.
Locatarul poate renunţă la închiriere din motive obiective, justificate.
Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.
La încetarea din orice cauza a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul contractului
va fi retumat proprietarului liber de sarcini.
6. Instrucţiuni privind organizarea si desfăşurarea procedurii de atribuire directa
Procedura de atribuire directa se desfasoara daca exista cel puţin un solicitant care îndeplineşte
cumulativ condiţiile stabilite în prezenta documentaţie de atribuire.
După primirea cererilor, in perioada anunţată si înscrierea lor in ordinea primirii in registrul de
intrare ieşire, acestea vor fi predate comisiei de atribuire şi se va desfăşura procedura de atribuire la
data fixata.
Comisia de atribuire verifica daca cererea si documentele întrunesc condiţiile de participare
prevăzute in prezenta documentaţie.
In cazul in care o cerere nu respecta toate cerinţele sau nu conţine toate documentele solicitate
prin prezenta documentaţie, este declarată neconformă si nu va fi luata in considerare la procedura
de atribuire directa.
Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei Crucea
care solicita închirirerea prin atribuire directa, trebuie sa fie legal constituite .
In situaţia in care exista doua sau mai multe cereri de atribuire directa pentru aceleaşi pajişti
(bloc fizic/trup păşune), si solicitanţii nu ajung Ia un consens in ceea ce priveşte atribuirea directa,
comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului in favoarea solicitantului ce oferă preţul cel
mai mare.

Cererile de atribuire pajişti primite şi înregistrate după termenul limita de primire precizat in
anunţul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directa şi înapoiate solicitanţilor.
Comisia de atribuire are dreptul să descalifice orice solicitant care nu îndeplineşte, prin
documentele prezentate, condiţiile prevăzute in documentaţia de atribuire.
7. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Drepturile si obligaţiile părţilor sunt prevăzute in contractul de inchiriere.
8. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante in cursul derulării contractului sunt de
competenta instanţelor judecătoreşti, daca nu pot fi rezolvate pe cale amiabila intre pălii.
9. Dispoziţii finale

Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia
desfăşurării procedurii de atribuire directa, comisia de atribuire directa poate lua decizii in limitele
competentelor stabilite şi în conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi
consemnate in procesul verbal al şedinţei de atribuire directa si notificate in mod corespunzător
solicitanţilor.
Contractul de închiriere se va încheia numai după comunicarea rezultatului atribuirii către toţi
solicitanţii participanţi.

Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaiela Candrea

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu

Anexa nr. 5 la
HCL nr. 15 din 30.03.2022

Suma minimă de pornire atribuire directă pentru fiecare pajişte disponibilă
Nr.
crt TRUPUL DE
PAJIŞTE

0
1

1
ARAMA

2

CAPU
RUNCULUI
LUNGA

3

SUPRAF
AŢA

Producţia
totală
de masă
verde

-ha-

tone

Valoare
producţiei de
masă verde
corelată cu
preţul mediu al
C.J.
Suceava
nr.235/22.12.
2021
(0,1 lei/ tonă)
(col.3X5)
lei/tonă
lei

56

4
313600

3,70

7

4,77

14

2
27,99

3

Cheltuieli cu
implementarea
amenajamentul
ui

Diferenţa
valoare
Col. 4-5

Preţ
minim de
pornire a
licitaţiei

lei

lei

lei/ha/an

5600

6
308.000

5600

800

4.800

187

21000

1500

19.500

287

5

PRIM(ÂR
DORIN/RUSU

Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaiela Candrea

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu
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Comuna Crucea
Judeţul Suceava
Nr................../data.................

Anexa nr. 6 la HCL
Nr. 15 din 30.03.2022

CONTRACT-CADRU
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei
încheiat astăzi....................
I. Părţile contractante
1. Comuna..........................................cu sediul............................................ , telefon/fax
................................................ , având codul de înregistrare fiscală................................., cont
deschis la Trezoreria.............................................................. , reprezentat legal prin primar,
...................................... .în calitate de locator.
şi:
2.......................................................................... . cu exploataţia*) în localitatea
........................ str. ...................... nr......... , bl............ , sc.......... , et........... , ap....... Judeţul
................, având CNP/CUI............................... , contul nr....................................... , deschis la
....................................... telefon.................... .f a x ...................... , reprezentată prin
........................................ în calitate de locatar,
la data d e ..............................., la sediul primăriei, în temeiul prevederilor Codului civil, al
prevederilor art. 108 din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57 din 3 iulie 2019 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului
Local nr......... d in ............... ,.
II. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al comunei,
situată în trupul de pajişte........ . parcela nr............în suprafaţă d e ............. .ha, (identificată) aşa
cum rezultă din datele cadastrale....................................şi din schiţa anexată care face parte din
prezentul contract.
2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de
zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
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 măsura în care acesta
din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea
contabilă actualizată, conform caietului de sarcini:............................ ;
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:.......
4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor
repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină
proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
ajmenţinerea suprafeţei de pajişte;
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii
covorului vegetal;
c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.
III. Durata contractului
1. Durata închirierii este d e .................. ani, începând cu data semnării prezentului contract.
2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială,
ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe
pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10
am.

IV. Preţul închirierii
1. Preţul închirierii este d e .....lei/ha/an, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în
valoare d e .....lei.
2. Suma totală prevăzută la pet. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei, sau în numerar
la casieria primăriei.
3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 31 mai şi 70% până la data de 31
octombrie.
4. întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare
zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.
V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Drepturile locatarului: - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care
fac obiectul contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de
locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului şi în următoarele
condiţii:........ ....... ........................... ....................................................................... ;
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de
proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul
aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin
semnătură executarea acestora.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul
prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau
parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre
acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime;
f) să păşuneze numai cu animalele inscrise de către utilizator inscrise pe numele sau in RNE pe toata
durata sezonului de pasunat, exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa provenita din subvenţia APIA, lucrări de ameliorare, (eliminare a
vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, defrişări,distrugeri muşuroaie etc) pe
baza unei documentarii tehnice de specialitate, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice
sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.
4. Obligaţiile locatorului:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de
lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor

locatarului; d)să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea
clauzelor prezentului contract.
VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi Locatorul
răspunde d e :.......................................................................................... Locatarul răspunde de: ....
VIL Răspunderea contractuală
1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de
închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în
limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.
VIII. Litigii
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale
amiabilă. In cazul în care acest lucru este imposibil, vor Ii rezolvate prin instanţele de judecată.
2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile
art. 1.798 din Codul civil.
IX. încetarea contractului Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a)în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-I exploata prin neasigurarea încărcăturii
minime de animale;
bjpăşunatul 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 unilaterală de către locator
în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz
de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu
plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu
plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;
hjneplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
i)în cazul vânzării animalelor de către locatar;
jjschimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost
închiriat terenul;
k)în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.
X. Forţa majoră
1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată
de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile,
prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen
de către autorităţile competente. în caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai
sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea
că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
3. Dacă în termen de 5 (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
4. în cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua
derularea contractului.

XI. Notificări
1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
2. In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal.
3. Dacă notificarea se trimite prin fax. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care
a fost expediată.
4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XII. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării
sale, cu acordul părţilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se
poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a
consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu
prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor.
6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astăzi,............ , data semnării lui. l a .................................
LOCATOR:

LOCATAR:

Primar:

Vizat de secretar comună:

Preşedinte de şedinţă,
Daniela-Mihaiela Candrea

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Costel Aurel Cîrciu

