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Anexa ........ la HCL nr....../2018 

 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind inchirierea prin atribuire directa unor suprafeţe de păşune  din comuna Tirgsoru 

Vechi , 
 judetul Prahova 

 
 
 

1. OBIECTUL INCHIRIERII: 
Obiectul inchirierii il constituie atribuirea directa, conform prevederilor O.U.G. nr. 

34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Ministrului Agriculturii 
Alimentatiei si Padurilor nr.541/2009 pentru modificarea si completarea strategiei privind 
organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu 
si lung, aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului 
Admnistratiei Publice nr.226/235/2003 precum si a prevederilor Legii nr.44/2018 pentru 
organizarea. admnistrarea si exploatarea pajistilor a unor pasuni aflate in proprietatea privata a 
comunei Tîrgșoru Vechi, pentru punerea in valoare a pajistilor si folosirea optima a acestora 
identificate, dupa cum urmeaza: 
 
 

Nr.crt. Comuna Tirgsoru 
Vechi/ satul... 

Suprafata
(ha) 

Tarla, 
parcela 

Categoria de 
folosinta 

1.  ZAHANAUA 5,00 T 44 A 229 Pasune comunala 
2.  STANCESTI 25,76 T 53 A 332 Pasune comunala 
3.  TIRGSORU VECHI 8,63 T 8 A 33 Pasune comunala 
4.   7,00   T 9 A 31/1 Pasune comunala 
5.   8,12 T 47 A 252 Pasune comunala 
6.   16,93 T 5 A 22 Pasune comunala 
7.   1,5 T 10 A 46/1 Pasune comunala 

TOTAL 72,94   
 
 

TOTAL GENERAL = 72,94 ha 
 
 
 
 

2. DURATA INCHIRIERII 
2.1. Durata inchirierii se stabileste pe o perioada de 7 ani, incepand cu data incheierii 

contractului, in conditiile prevazute in caietul de sarcini si in contractul de inchiriere. 

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOOMMUUNNAA  TTIIRRGGSSOORRUU  VVEECCHHII  
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2.2.Durata inchirierii se poate prelungii prin simplul acord de vointa al partilor. 
 
3. CONDIŢII DE PARTICIPARE  
 
Pot participa la licitație: - persoane fizice şi juridice având animale înscrise în Registrul 

Naţional al Exploataţilor - să fie crescători de animale din cadrul colectivităţii locale - persoane 
juridice, indiferent de forma de organizare, cu condiţia să aibă în obiectul de activitate al 
acestora, ,,creşterea animalelor”(cod CAEN 014) sau ,,activitate în ferme mixte-cultură vegetală 
combinată cu creşterea animalelor”(cod CAEN 015) - dovada deţinerii în proprietate a numărului 
minim de animale necesar în vederea asigurării încărcăturii minime Unitate Vită Mare ( UVM) - 
daca la data licitației un ofertant detine un alt contract de concesiune sau inchiriere pentru 
terenurile aflate in proprietatea Comunei Tirgsoru Vechi, atunci ofertantul respectiv nu poate sa 
participe la licitatie cu incarcatura de animalele detinute in exploatatie de 0,3UVM/ha aferente 
contractului de concesiune sau de  inchiriere incheiat anterior. 

Sa prezinte un program de pasunat conform cap.IV, pct.8 din Ordinul nr.541/2009, 
pentru perioada preluarii in folosinta a suprafetei solicitate. 

Sa depuna o cerere pentru inchiriere, cerere tip, prevazuta ca Anexa la Ordinul 
nr.541/2009, insotita de documentele mentionte expres in aceasta. 

 
 
4. REGIMUL BUNURILOR INCHIRIATE 
4.1. Chiriasul nu are dreptul de a subinchiria in parte sau in totalitate, obiectul 

inchirierii. 
4.2. Chiriasul nu are dreptul de a inchiria, in parte sau in totalitate, obiectul inchirierii. 
4.3. Bunurile inchiriate precum si cele rezultate in urma investitiilor facute de chirias, 

revin concedentului de plin drept, gratuit si liber de orice sarcina, la expirarea contractului. 
 
5. ELEMENTELE DE PRET 
5.1. Pretul minim al inchirierii (REDEVENTA) va fi ..........lei/ha/an. 

ANEXA 3 

SATUL  TARLA/PARCELA   SUPRAFATA HA  CHIRIE LEI AN/HA 

ZAHANAUA   T44 A229  5  750 

STANCESTI  T53 A332  25.76  3864 

TIRGSORU VECHI   T8 A 33  8.63  1294.5 

TIRGSORU VECHI   T9 A 31/1  7  1050 

TIRGSORU VECHI   T47 A 252  8.12  1218 

TIRGSORU VECHI   T5 A 22  16.93  2539.5 

TIRGSORU VECHI   T10 A 46/1  1.5  225 

TOTAL PASUNE     72.94 10941

Nota:  

PAJISTE MASA VERDE : 1.5 TONE/HA 

PRETUL MEDIU AL IERBII: 0.10 LEI/KG 



3 
 

Formula de calcul : 1500 kg/ha x suprafata inchiriata x 0.10 lei/kg 

 
5.2. Sub acest nivel, nici o oferta nu va fi acceptata. 
5.3. Redeventa va fi indexata anual cu rata inflatiei, in baza indicelui de inflatie 

comunicat de institutiile abilitate. 
 Modul de achitare a redeventei cat si a clauzelor pentru nerespectarea obligatiilor de 

plata se vor stabili de catre chirias prin contractul de inchiriere. 
 
Inchiriere prin atribuire directa a pasunilor cu destinatia de izlaz. 
 

 Suprafeţele de pășuni cu destinaţia de izlaz evidenţiate în Anexa 1 la prezentul regulament, 
se închiriază prin atribuire directă pe o perioadă de 7 ani, persoanelor fizice sau juridice 
având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale 
sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Tîrgșoru Vechi. 

  Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Tîrgșoru Vechi se 
face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor 
colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE. 

   Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei 
Tîrgșoru Vechi 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 locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei 
Tîrgșoru Vechi care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în 
domeniul privat al comunei Tîrgșoru Vechi trebuie să depună 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 Anexei 2 la prezentul. 

Pentru anul în curs, cererea se va depune până la data de 15.03.2018, iar pentru anii următori, 
în situaţia în care se eliberează anumite suprafeţe, se pot depune până la data de 15 martie a 
fiecărui an. 

     Nivelul chiriei pentru fiecare trup de pajiște (pășune-izlaz) este prevăzută în Anexa nr.3 la 
prezenta.  
 Chiria a fost  calculată conform  normelor  de aplicare a OUG.34/2013, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la data de 
15 septembrie ale fiecărui an . 
     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. 
     Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 
 Pentru anii fiscali urmatori, chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent 
anului fiscal respectiv şi se va putea modifica prin hotărâre a Consiliului Local Tîrgșoru Vechi. 
Chiria obtinuta din inchiriere reprezintă venit la bugetul local. 
 Taxa folosință teren extravilan se va achita in lei, lunar, de catre locatar până la data de 
25 a lunii, conform Codului fiscal.   

 Perioada de păşunat este 15 mai – 15 octombrie a fiecărui an, fiind interzis cu desăvârşire 
intrarea pe izlaz a animalelor în afara perioadei menţionate. 

Suprafeţele de pajiști (pășune-islaz) se atribuie crescătorilor de animale în raport de disponibilul 
de suprafaţă deţinut în proprietate de oraşul Tîrgșoru Vechi şi având în vedere numărul de 
animale al crescătorului înregistrat în RNE, potrivt Anexei 2. 
Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM sunt:  
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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    /caprine 0,15 6,6 

 

 Cererile și documentele anexate acesteia se analizează de Comisia constituită prin hotărâre a 
Consiliului Local Tîrgșoru Vechi care întocmește propunerea de atribuire a terenurilor . 

Din suprafaţa calculată, în raport de efectivul de animale deţinute şi încărcătura stabilită, 
se scade suprafaţa pajişte pe care crescătorul de animale o are deja concesionată/închiriată. 
Suprafața rezultată prin aplicarea calculului privind încărcarea cu UVM/ha, potrivit Anexei 2,  
poate fi diminuată în funcție de suprafața disponibilă și numărul de solicitări.  

Nu vor fi luate în considerare cererile formulate de  crescătorii de animale care figurează cu 
datorii la bugetul local (chirie/taxă pentru exploatat terenurile păşune/fâneţe), precum şi ale 
celor pentru care există reclamaţii verificate şi confirmate cu privire la nerespectarea 
regimului de păşunat. 

 Nu poate participa la analizarea şi întocmirea propunerii de atribuire a terenurilor persoana 
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv  are un 
interes patrimonial.  

 În baza hotărârii privind închirierea prin atribuire directă a păşunilor cu destinaţia de islaz, 
se încheie contractul de închiriere . 

Capacitatea de păşunat sau încarcatura optimă de animale, conform Ordinului 544/2013, art. 10, 
se defineşte prin numărul de animale (UVM), care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat, de 
pe un hectar de pajişte, de la care se cunoaște producţia de furaje disponibilă. 

Încărcătura de animale pe o pajişte, este un instrument util de folosire pentru crescătorul de 
animale, deoarece îi permite să ajusteze încărcătura optimă, în funcţie de cantitatea de iarbă 
disponibilă. Pentru aceasta, se calculează capacitatea de păşunat, respectiv numărul de 
animale care pot păşuna pe unitatea de suprafată. 

Modalitatea de calcul este aplicata conform Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de 
calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; HG 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 si legii 44/2018. 

 

Închiriere prin atribuire directă a pajiștilor cu destinaţia de fâneaţă. 
 

  Suprafeţele de pajiște cu destinaţia de fâneață evidenţiate în Anexa 1 la prezentul 
regulament, se închiriază prin atribuire directă pe o perioadă de 7 ani, persoanelor fizice sau 
juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai 
colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Tîrgșoru Vechi. 

   Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Tîrgșoru Vechi se 
face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor 
colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE. 
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   Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei 
Tîrgșoru Vechi 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. 

   Atribuirea se face pe baza cererii formulată de aceştia, proporţional cu efectivele de 
animale deţinute în exploataţie, înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, situaţie 
dovedită cu adeverinţă eliberată de cabinetul veterinar, cererea fiind vizată și cu datele din 
Registrul agricol, care confirmă efectivul real de animale deţinut de solicitant.  

      Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei 
Tîrgșoru Vechi care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în 
domeniul privat al comunei Tîrgșoru Vechi trebuie să depună un tabel cu membrii asociaţiei, 
crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în Registrul naţional al 
exploataţiilor care asigură încărcătura minimă, conform Anexei 2 la prezentul. 

Pentru anul în curs, cererea se va depune până la data de 15.03.2018, iar pentru anii următori, 
în situaţia în care se eliberează anumite suprafeţe, se pot depune până la data de 15 martie a 
fiecărui an. 

 Nivelul chiriei pentru fiecare trup de pajiște (pășune-izlaz) este prevăzută în Anexa nr.3 
la prezenta.  
 Chiria a fost  calculată conform  normelor  de aplicare a OUG.34/2013, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la data de 
15 septembrie ale fiecărui an . 
    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. 
    Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 
  Pentru anii fiscali urmatori, chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent 
anului fiscal respectiv şi se va putea modifica prin hotărâre a Consiliului Local Tîrgșoru Vechi. 
          Chiria obtinuta din inchiriere reprezintă venit la bugetul local. 
   Suprafeţele de pajiști fâneață se atribuite crescătorilor de animale în raport de 
disponibilul de suprafaţă deţinut în proprietate de oraşul Tîrgșoru Vechi şi având în vedere 
numărul de animale al crescătorului înregistrat în RNE, potrivt Anexei 2. 
  Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM sunt: 
 
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    /caprine 0,15 6,6 
 

Cererile și documentele anexate acesteia se analizează de Comisia constituită prin hotărâre a 
Consiliului Local Tîrgșoru Vechi care întocmește propunerea de atribuire a terenurilor.  

Din suprafaţa calculată, în raport de efectivul de animale deţinute şi încărcătura stabilită, 
se scade suprafaţa pajişte pe care crescătorul de animale o are deja concesionată/închiriată. 
Suprafața rezultată prin aplicarea calculului privind încărcarea cu UVM/ha, potrivit Anexei 2,  
poate fi diminuată în funcție de suprafața disponibilă și numărul de solicitări.  

 Nu vor fi luate în considerare cererile formulate de  crescătorii de animale care figurează 
cu datorii la bugetul local (chirie/taxă pentru exploatat terenurile păşune/fâneţe), precum şi ale 
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celor pentru care există reclamaţii verificate şi confirmate cu privire la nerespectarea regimului 
de păşunat. 

Nu poate participa la analizarea şi întocmirea propunerii de atribuire a terenurilor persoana 
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv  are un 
interes patrimonial.  

În baza hotărârii privind închirierea prin atribuire directă a păşunilor cu destinaţia de fâneață, 
se încheie contractul de închiriere . 

 
 
 
6. MASURI PRIVIND INTRETINEREA PAJISTILOR,drepturi si obligatii: 
 

Chiriașul are obligația de a respecta proiectul  de amenajament pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 
145/19.12.2017 ,anexat regulametului,  avand urmatoarele obligatii:  
 
- Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și gradul de dezvoltare a 
covorului ierbos;  
- Se va evita pășunatul prea devreme care afectează perioada de regenerare a plantelor, sănătatea 
și supraviețuirea lor;  
- Perioada de pășunat se va încheia în luna noiembrie la o dată stabilită în funcție de temperatură 
și precipitații;  
- Data începerii pășunatului, precum și modul de organizare a pășunatului, aparțin consiliului 
local.  
Pentru determinarea duratei sezonului de păşunat se ţine seama de altitudine, factori limitativi, 
condiţii climatice extreme, tradiţia locală.  
Conform Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, introducerea animalelor pe pajiște este 
permisă în perioada prevăzută în amenajamentul pastoral.  
În faza tânără de vegetaţie, plantele de pe păṣuni au însuṣiri organoleptice deosebite (gust, miros) 
care măresc apetitul animalelor ṣi ca urmare creṣte gradul de consumabilitate a ierbii care poate 
ajunge la 85-95%.  
Dacă păṣunatul începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere ṣi solul prea umed, efectele 
negative asupra vegetaţiei sunt următoarele:  
- Se distruge stratul de ţelină, se bătătoreṣte solul ṣi se înrăutăţeṣte regimul de aer ṣi din sol, se 
formează gropi ṣi muṣuroaie;  
- Pe terenurile în pantă se declansează eroziunea;  
- Se modifică compoziţia floristică, dispărând plantele valoroase, mai pretențioase din punct de 
vedere al apei, aerului ṣi hranei în sol;  
- Plantele fiind tinere, au suprafaţa foliară redusă ṣi vor folosi pentru refacerea lor substanṭe de 
rezervă, acumulate în organele din sol, având ca efect epuizarea acestora;  
 
Efectele negative asupra animalelor sunt:  
- Iarba prea tânară conţine multă apă ṣi, ca atare, are efect laxativ epuizant, ceea ce duce la 
eliminarea excesivă a sărurilor minerale cu Ca, Mg, Na;  
- Conṭinând prea puṭină celuloză, nu se pretează la salivaṭie ṣi rumegare, animalele fiind 
predispuse la intoxicaṭii ṣi meteorizaṭii;  
 
Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este 
permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot substanţa activă /hectar.  
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LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ANUALĂ ŞI PE TERMEN LUNG AL PAJIŞTILOR  
În activitatea de proiectare şi executare a lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, apare 
necesitatea aplicării în practică a tehnologiilor diferenţiate, în concordanţă cu condiţiile 
specifice fiecărui tip de formaţie de pajişte permanentă.  
Pentru sporirea producţiei pajiştilor permanente, în general, se execută două mari categorii de 
lucrări:  
- lucrări de suprafaţă;  

- lucrări radicale.  
 
Lucrările de suprafaţă urmăresc crearea de condiţii mai bune de viaţă pentru plantele 
componente ale covorului vegetal din pajişte, fără a se distruge covorul vegetal existent. Din 
această categorie fac parte: lucrările tehnico-culturale nedorite, combaterea eroziunii solului, 
autoînsămânţarea şi supraînsămânţarea s.a. 
- Conṭinutul mare de azot al ierbii tinere, determină acumularea în stomac a amoniacului ṣi ca 
urmare declanṣarea unor fermentaţii periculoase.  
 
Ultimul păṣunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 de zile înainte de instalarea 
îngheţurilor pemanente. Astfel, plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-ṣi refacă masa 
vegetativă, ceea ce determină o mai bună suportare a îngheţurilor, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, pornirea timpurie în vegetaţie. Întârzierea păṣunatului toamna, până la venirea îngheţurilor, 
face ca iarba să nu se poată reface corespunzător, astfel dispărând speciile valoroase din pajiṣti.  
Momentul începerii pășunatului rațional se face când:  
-înălţimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiştile naturale şi 12 – 20 cm pe pajiştile 
semănate;  
-înălţimea apex-ului (conul de creştere al spicului la graminee) este de 6 – 10 cm;  
-producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 - 5 t/ha pe pajiştile naturale şi 
5 – 7,5 t/ha pe pajiştile semănate;  
-înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară, care este un adevărat fitotermometru;  
-după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din ţara noastră.  
Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de vegetaţie, 
care este legată mai mult de perioadele de secetă. La câmpie, durata perioadei de vegetaţie este 
de 180 – 200 zile în condiții de irigare (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile în condiții de 
neirigare;  
Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de apariţia îngheţurilor 
permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, de Sf. Dumitru (26 octombrie).  
Având în vedere modul de exploatare a păşunilor, producţia mică de masă verde, lucrările 
minime executate pe păşuni (doar curăţiri de resturi vegetale şi o uşoară fertilizare), 
momentul începerii păşunatului, se stabileşte când înălţimea covorului ierbos este de 8-15 
cm pe pajiştile naturale şi de 12-20 cm pentru pajiştile cultivate.  
 

Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către 
crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări sunt cele prevăzute în 
extrasele de la amenajamentul pastoral. 
 Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligatia sa respecte toate prevederile si 
procedurile ce decurg din legislatia privind protectia mediului. 
 Inainte de iesirea la pasunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor prin 
certificatele eliberate de circumscriptia sanitar - veterinara. 
 Locatarul are obligatia sa anunte circumscriptia sanitar - veterinara si Primaria comunei 
Tîrgșoru Vechi in termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, aparitia unor boli 
infectocontagioase sau a mortalitatii animalelor. 



8 
 

 .Se interzice,  sub  sanctiunea  rezilierii  contractului,  luarea in turma a animalelor 
apartinand locuitorilor altor localități . 
 Este interzisă depozitarea gunoaie menajere pe pajiștile inchiriate. 
 Este interzisă subinchirierea terenului ce face obiectul contractului de inchiriere unei terțe 
persoane. 
 Chiriașului ii este interzis sa arda vegetatia uscata a pajiștilor in scopul curatirii acestora. 

În cazul reducerii încarcaturii de animale sub limita stabilită prin contract, suprafata 
prevazuta in contractul de închiriere se reduce proportional, iar în cazul în care nu mai face 
dovada deținerii animalelor, contractul încetează în termen de 10 zile de la data primirii 
notificării de către chiriaş. 
 Chiriașul are obligatia de a permite , persoanelor desemnate de primar, accesul si controlul 
privind modul in care respecta prevederile mai sus mentionate. 
 Chiriașul are obligația să asigure protecția persoanelor care circulă în zonele închiriate, 
tranzitate de drumuri,  împotriva animalelor din ferme. 

 Evidenta contractelor de închiriere a terenului cu destinaţia de pajişti, va fi gestionată de 
Serviciul financiar-contabil în ceea ce privește obligațiile financiare. Pentru celelalte obligații 
stabilite în sarcina chiriașului, reprezentanţii Biroului Agricol-Cadastru sunt obligați să 
urmărească respectarea acestora și să furnizeze toate datele şi informaţiile necesare urmăririi 
acestor contracte. 

 Consiliul Local poate solicita prezentarea de  informaţii în şedinţele acestuia privind 
modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, sumele încasate din exploatarea pajiștilor, 
precum și cheltuielile necesare pentru îmbunătățirea calității terenurilor. 

Până la data de 15 aprilie se vor încheia contractele de închiriere cu crescătorii de 
animale, persoane fizice sau juridice. 

Pe perioada derulării contractului, locatarul va prezenta o declarație pe propria 
răspundere privind efectivul de animale deținut, declarație ce va fi depusă la registratura 
Primăriei comunei Tîrgșoru Vechi, până cel târziu la data de 1 februarie a fiecărui an. 

Dacă din datele prezentate rezultă că nu se respectă încărcătura de animale precum și 
în situația în care nu se respectă termenul de depunere a declarației, contractul încetează în 
termen de 10 zile de la data primirii notificării de către chiriaş. 

Tinand seama ca unele suprafete de pajisti ale comunei Tîrgșoru Vechi sunt concesionate sau 
inchiriate dupa caz, pentru a se evita eventualele neintelegeri privind transhumanta pe 
teritoriul comunei, concesionarii/chiriaşii sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei 
hotarari. 

 

7.MODALITATEA DE ACORDARE A INCHIRIERII 
 

7.1 . Modalitatea de acordare a inchirierii va fi prin atribuire directa, conform O.U.G. 
nr.34/2013 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de inchiriere de 
lucrari publice si a contractelor de inchiriere de servicii, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

7.2.Dupa adoptarea Hotararii Consiliului Local al comunei Tîrgșoru Vechi de aprobare 
a inchirierii pasunilor sus mentionate se va proceda la initierea procedurii contractului de 
inchiriere, conform legislatiei in vigoare. 

7.3.Conditiile minime stabilite in prezentul caiet de sarcini se va completa in mod 
corespunzator cu cele specifice legislatiei achizitiilor publice. 

 
8. MODALITATILE DE INCETARE A INCHIRIERII 
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a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii 
minime de animale; 
b) păşunatul 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-l exploata, prin renunţare, fără plata 
unei despăgubiri; 
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 
j) schimbarea 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; 
l) la solicitarea scrisa a locatarului, pe alte motive fata de cele mentionate anterior. 
 

La termenul de incetare a inchirierii, chiriasul are obligatia de a preda bunul ce a facut 
obiectul contractului de inchiriere si cele ce au rezultat in urma eventualelor investitii facute de 
el, gratuit si liber de orice sarcini. 

Daca partile nu se inteleg asupra pretului rescumpararii urmeaza a se adresa instantei de 
judecata sau arbitrare convenite de semnatarii contractului. 

Inchirierea se retrage si contractul se reziliaza in situatia in care chiriasul nu respecta 
obligatiile asumate prin contract, constatarea facandu-se de organele de control autorizate. 

Concedentul va putea rezilia contractul, numai dupa notificarea intentiei sale chiriasului, 
cu precizarea cauzelor care au determinat-o. 

Rezilierea va opera in deplin drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la 
notificare, daca chiriasul nu isi indeplineste obligatiile in acest interval. 

Incetarea inchirierii prin renuntare. 
Incetarea inchirierii prin prin expirarea duratei. 
Chiriasul poate renunta la inchiriere in cazul in care, cauze obiective justificate, fac 

imposibila realizarea obiectului contractului de inchiriere, dupa verificarea celor semnalate de 
chirias, de catre o comisie formata din reprezentantii concedentului, ai Consiliului Local al 
Comunei Tîrgșoru Vechi si care impreuna cu reprezentanii chiriasului vor hotari asupra 
continuarii sau incetarii contractului. 

 Forta majora exonereaza partile de raspunderi in ce priveste indeplinirea totala sau 
partiala a obligatiilor ce le revin cu mentiunea ca, prin forta majora se intelege orice eveniment 
independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica partile sa execute 
integral sau partial obligatiile. 

Aparitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 
5 zile prin telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mentiunea constatarii eventualelor 
evenimente de acest gen de catre organele competente romane, in prezenta partilor. 

.In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditile de mai sus,  executarea 
obligatiilor partilor se decaleaza in consecinta cu perioada corespunzatoare acesteia, cu 
mentiunea ca niciuna din parti nu va pretinde penalitati sau despagubiri,  pentru intarzieri in 
executarea contractului. Partea care nu a indeplinit obligatia comunicarii, va suporta irevocabil 
consecintele cazului de forta majora, cat si indeplinirea celorlalte obligatii. In cazul dispartiei sau 
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imposibilitati de exploatare a bunului inchiriat, situatia verificata si constatata de comisia legal 
constituita, partile vor conveni asupra continuarii sau incetarii contractului. 

 
9.TERMENE 
 
Licitatia va avea loc in data de 21.03.2018, ora 13:00 la sediul Primariei Comuna 

Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, strada Principala, nr.200, sala mare de sedinte.Termenul limita de 
predare al documentelor este 21.03.2018,ora 10:00 la sediul comunei Tirgsoru Vechi. 

 
10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
Litigiile de orice natura, aparute in partile contractante in sensul derularii contractului 

de inchiriere se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, competenta apartine instantelor 
judecatoresti. 

 
11. DISPOZITII FINALE 
 

   Încălcarea dispoziţiilor legale privind utilizarea de către crescători a pajiştilor proprietate 
privată a comunei Tîrgșoru Vechi se sancţionează conform prev. OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative care 
reglementează organizarea şi exploatarea pajiştilor. 

      Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi persoanele 
împuternicite de acesta. 
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CERERE  
pentru inchirierea unor suprafeţe de pajişti aflate în administrarea consiliilor locale ale 
comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor 

 
    Consiliul Local al Comunei, Oraşului, respectiv Municipiului. . . . . . . . . ., 
 
    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. . . . . . . . . . 
 
    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 inchirierea 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.  
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    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, 

. . . . . . . . . . 

 
 
 
INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

 
1. INFORMAŢII GENERALE  
Licitatia pentru închirierea terenurilor pășune aflate în proprietatea privată a comunei se 

va desfăşura în data de 21.03.2018, ora 13: 00, la sediul Primăriei comunei Tirgsoru Vechi, sat 
Strejnicu,strada Principala nr. 200, județul Prahova. Termenul limită de predare/depunere a 
documentelor este 21.03.2018 ora 10 la Compartimentul Achizitii Publice de la sediul Primăriei 
comunei Tirgsoru Vechi, satTirgsoru Vechi,strada Principala nr.200, județul Prahova 

2. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: 
 COMUNA TIRGSORU VECHI, JUDETUL PRAHOVA, TEL. 0244/482291. 

Deschiderea licitaţiei în data de 21.03.2018, ora 13:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local.  
3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 
 Documentele ce urmează a fi predate sunt: - cererea de participare; - documentele de 

capabilitate. 
 4. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE 
 1) Pentru persoanele juridice:  
- copie a statutului şi certificatului de înregistrare a ofertantului la Oficiul Registrului 

Comerţului; 
 - Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Primăria comunei 

Tirgsoru Vechi, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al 
Comunei Tirgsoru Vechi, dacă este cazul; 

 - Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale sau 
al organizaţiei, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; 

 - Împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;  
- Declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în litigiu cu urmatoarele: Comuna 

Tirgsoru Vechi sau Consiliul Local al Comunei Tirgsoru Vechi 
 - copia dovezii plăţii  a caietului de sarcini . 
 - dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţilor; - copii de pe paşapoartele 

tuturor animalelor deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe 
documente din care să reiasă şi numărul de crotaliu al fiecărui animal deţinut în proprietate; - 
adeverință de la Registrul agricol din care să reiasă numărul de animale deținut; - declaratie pe 
propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa 
solicitată;  

2) Pentru persoanele fizice:  
- Copia actul de identitate;  
- Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Primăriei comunei 

Tirgsoru Vechi care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al 
Comunei Tirgsoru Vechi, dacă este cazul; 

 - Împuternicire notariala pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;  
- dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţilor; - copii de pe paşapoartele 

tuturor animalelor deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe 
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documente din care să reiasă şi numărul de crotaliu al fiecărui animal deţinut în proprietate; - 
adeverință de la Registrul agricol din care să reiasă numărul de animale deținut;  

- declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 
UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;  

5.PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ŞI PARAFELE 
NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR 

 Documentele depuse de ofertant, vor fi ştampilate şi semnate de 
persoanele desemnate legal, pentru fiecare document, iar în cazul persoanelor 
fizice, documentele vor fi semnate de către persoana fizică sau de împuternicitul 
său, dacă este cazul. 

 
 6. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI Anularea 

licitaţiei poate fi acceptată atunci când:  
 nici unul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund 

prevederilor din documentele licitaţiei;  
 se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează 

principiul concurenţei loiale; 
  în cazul unor contestaţii întemeiate, admise. Anularea se face prin 

hotărârea comună a reprezentanţilor comisiei de licitaţie şi se va comunica în scris 
tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări. Poate fi 
exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi ulterior până la 
semnarea contractului de închiriere, ofertantul despre care se dovedeşte că a 
furnizat informaţii false în documentele de calificare. Dacă din diferite motive 
licitatia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. De asemenea, documentele depuse de 
ofertanţi la prima licitaţie, taxele plătite rămân valabile şi pentru a 2-a licitaţie, în 
cazul în care aceştia doresc o nouă participare.  

 
7. DEPUNEREA, SOLUŢIONAREA ŞI COMPETENŢA 

REZOLVĂRII CONTESTAŢIILOR  
Împotriva licitației, până la momentul adjudecării, orice persoană interesată 

poate depune contestații cu privire la modul în care au fost respectate dispozițiile 
legale care reglementează procedura închirierii prin licitație publică. Contestația 
suspendă desfășurarea licitației până la soluționarea sa definitivă Contestaţia se 
depune la sediul primăriei Tirgsoru Vechi în ziua licitaţiei, iar comisia de 
soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţia în termen de 10 (zece zile) de la 
primirea acesteia. Rezultatul şi modul de rezolvare a contestaţiei se va transmite 
direct petiţionarului. Pe perioada de soluţionare a contestaţiei, se suspendă acţiunea 
de semnare a contractului de închiriere. În cazul în care contestația este întemeiată, 
președintele comisiei de licitație va decide anularea licitației și organizarea unei 
licitații noi, revocând decizia de desemnare a ofertantului castigator și o va notifica 
tuturor ofertanților. In cazul respingerii contestației, partea interesată se poate 
adresa instanței judecătorești competente. 
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8. DISPOZIŢII FINALE 
 Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei, se pun la 

dispoziţie solicitanţilor de către Institutie contra cost . Nu vor participa la licitatie 
persoanele fizice sau juridice care: 

 - au debite faţă de Consiliul Local al Tirgsoru Vechi;  
- sunt în litigii cu Consiliul Local al Comunei Tirgsoru Vechi ; 

            - au avut încheiate contracte de inchiriere, care au fost reziliate datorită 
nerespectării clauzelor contractuale. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc 
prin contractul de închiriere 


