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      HOTĂRÂREA     Nr.   15    /  26 ianuarie   2022 

Privind  aprobarea  închirierii   păsunilor comunale  disponibile , aflate  în proprietea comunei 

Cicârlău, judetul Maramures  

 

 Consiliul Local al comunei Cicârlău, întrunit în ședință  ordinară în data de  26 

ianuarie  2022, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

 e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru elaborarea actelor 

administrative ;    

 f) art. 129 alin (1) si alin (2) , lit c, combinat cu  alin (6),  lit a,  art. 139 alin (3) , lit c, art. 140 , 

art.197, art.198, art.199, art. 240  , art. 286, art. 332-348, art.354 din  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;  

g) art.1, art. 3 si art. 9 alin (2)  din OUG nr. 34/2013 privind  organizarea , administrarea  si 

exploatarea  pajistilor  permanente si pentru modificarea  si completarea Legii nr. 18/1991; 

h) art. 4 din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea  Normelor Metodologice pentru aplicarea  

prevederilor OUG nr. 34/2013; 

i) Ordinul nr. 544/2013 privind  metodologia de calcul  al încărcăturii  optime de animale pe 

hectar de pajiste; 

j) Ordinul comun nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea  contractelor cadru de concesiune si 

inchiriere a suprafetlor de pajisti aflate în  domeniul public/privat al comunelor , oraselor , 

respective al municipiilor; 

k) art.1777- art.1823 din Legea  nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

l) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările  ulterioare; 

 

 Având în vedere: 

  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , însoțit referatul de aprobare 

al proiectului  nr. 445/2022, raportul compartimentului de resort nr. 446/2022 si  referatul 

compartimentului  juridic  nr. 447/2022  prin care solicită  scoaterea la închiriere a păsunilor care  

nu au fost închiriate în urma parcurgerii procedurii   în anul 2021,  a   încetării pe cale amiabilă a  

contractului de concesiune nr. 1570/2013 si  a împlinirii termenului de 10 ani   a contractului de 

concesiune  privind   o suprafață de păsune de  10, 3 ha  din localitatea Ilba ; 

 Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr.17/2021 privind  stabilirea pretului 

mediu/tonă masă  verde obtinută  de pe pajisti în judetul Maramures, pentru anul fiscal  2021;  

 Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.77/2018 privind aprobarea amenajamentului 

pastoral ; 

 Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 35/2018 privind aprobarea sezonului de păsunat 

pentru animale; 

 



           Hotărârea Consiliului Local Cicârlău  nr. 26 /2021 privind aprobarea  închirierii   păsunilor  

disponibile , aflate  în proprietea comunei Cicârlău, judetul Maramures;   

  Cererea  numitei Elena Gabriela  Pop , domiciliată în  comuna Cicârlău, sat Bârgău, str. 

Gării, nr. 15 prin care  solicită  concesionarea   păsunii comunale  din localitatea Bârgau; 

 Avizul comisiilor pe domeniu  din cadrul Consiliului Local Cicârlău;  

 În temeiul : art. 139 alin (1) si alin (3), lit g, coroborat cu  art. 196 alin.(1 ) lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

HOTĂRÂSTE  

 

  ART. 1   Se  aprobă  închirierea pentru o perioada de 7 ani a suprafetei disponibile  de 

păsune comunală de 95,19  ha, care apartine domeniului  privat al comunei Cicârlău, judetul 

Maramures.   

ART. 2  Se  însuseste Caietul de sarcini nr.351  / 2022  privind închirierea  păsunilor 

disponibile , aflate în proprietatea  privată a comunei Cicarlau , conform anexei 1 la prezenta 

hotărâre.  

ART. 3 Se aproba pretul minim  de  închiriere ,  pe fiecare trup de păsune , conform 

anexei  1 la prezenta hotărâre.   

ART. 4  Se  împuterniceste Primarul comunei  Cicârlău,  domnul Sorin LUPSE   cu 

semnarea  contractelor de închiriere si compartimentul juridic  de parcurgera procedurilor  

pentru închiriere. . 

ART. 5  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Comisiei de închiriere    

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNAT  
     Ioan BLEDEA                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   
                                                                                                           Georgela POP   
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 26 ianuarie  2022, cu următoarele 
voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru    11 

             Voturi impotriva 
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                                                                           Nr.351/ 18.01 . 2022 

                                                             Anexa  la HCL Cicârlău nr. 15 /2022 

Vizat Primar 

                                                                                                         Sorin LUPȘE 

CAIET DE SARCINI  

privind închirierea  pasunilor disponibile, aflate în proprietatea privată 

a comunei Cicârlău   

Legislație relevantă 

 
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

      1.1 Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat 
Obiectul închirierii il reprezinta păşuni comunale aflate în proprietatea privată a 
comunei Cicârlău  în suprafață de 95,19 ha, conform Tabelului 1.  

1.2. Destinația bunurilor ce fac obiectul închirierii 
Îmbunătățirea nivelului de producție și utilizarea pășunilor reprezintă o axă 
prioritară a autorității locale, fiind în corelație direct cu cantitatea și calitatea 
producțiilor animaliere obținute , în special din exploatarea speciilor de bovine și 
de ovine. 

1.3. Conditii generale ale închirierii 

Chiriaşul  trebuie sa aiba statutul de crescator de animale conform Legii zotehniei 

nr.72/2002 Art.4 , cu modificarile si completarile ulterioare. 

 2.2. Chiriaşul  este obligat sa realizeze lucrările de exploatare rațională și 

întreținere a acestor pășuni prin pasunat, eficace in regim de continuitate si de 

permanenta a terenului ce face obiectul închirierii, potrivit obiectivelor stabilite 

de catre proprietar, prin lucrări de distrugere a musuroaielor, curățirea de 

mailto:contact@primariacicarlau.ro
www.primariacicarlau.ro
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pietre, mărăcini și de vegetație arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor 

și executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetatiei hidrofile, 

precum și alte llucrări prevăzute în programul de pășunat întocmit conform 

prevederilor cap. IV punctul 8 din Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentatției 

și Pădurilor și al Ministerului Administrației Publice nr. 226/235/2003, astfel 

încât să se asigure ridicarea potențialului de producție, accesul și exploatarea 

respectivelor pășuni în condiții optime.   

2. SCOPUL 

a) Menținerea suprafeței de pajiște 
b) Realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul 
mențuinerii calității covorului vegetal 
c) Creșterea producției de masă verde pe ha pașiște 
d) Realizarea de stâne de oi 
 

3. OBIECTUL ÎNCHIRIERII ȘI CONDIȚII PRIVIND ÎNCHIRIEREA 

3.1. Obiectul închirierii îl constituie închirierea pășunilor disponibile aflate în 

domeniul privat al comunei Cicârlău în suprafață de 95,19 Ha.Terenurile sunt 

libere de sarcini și intră în posesia efectivă a chiriașului odată cu semnarea 

procesului verbal de predare – primire. 

3.2. Suprafața de 95,19 Ha rămasă disponibilă este reprezentată de pășuni, care 

sunt acoprite de ferigă și tufărișuri, fiind necesare lucrări de întreținere a 

acestora.Suprafața respectivă nu este în totalitate în evidențele APIA ca blocuri 

fizice. 

3.3. Un ofertant poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi, 

proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, atribuirea 

contractului de închiriere se face doar dacă se îndeplinesc condițiile de calificare 

în conformitate cu caietul de sarcini și cu documentația de atribuire, asigurându-

se încărcătura de animale/ha deținute în exploatație de minim 0.3 UVM/ha până 

la încărcătura maximă de 0,9 UVM/ha pentru fiecare lot în parte, astfel încât 

unui ofertant i se pot atribui mai multe loturi, astfel: 

- primul lot se poate atribui unui ofertant, dacă îndeplinește condițiile de 

calificare în conformitate cu caietul de sarcini și cu documentația de atribuire, 

asigurându-se încărcătura de animale/ha deținute în exploatație de minim 0,3 

UVM/ha până la încărcătura maximă de 0,9 UVM/ha; 

- aceluiași ofertant i se poate atribui și cel de-al doilea lot dacă îndeplinește 

condițiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini și cu documentația 

de atribuire, după ce se asigură încărcătura maximă de 0,9UVM/ha pentru 

primul lot asigurându-se o încărcătură de animale/ha deținute în exploatație 

pentru cel de-al doilea lot de minim 0,3UVM/ha până la încărcătura maximă de 
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0,9UVM/ha și așa mai departe pentru următoarele loturi, proporțional cu 

efectivele de animale deținute în exploatație; 

3.4. Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare lot în parte; 

3.5. Dacă la data deschiderii ofertelor un ofertant deține un alt contract de 

concesiune sau închiriere de pășuni pentru terenurile aflate în proprietatea comunei 

Cicârlău, atunci ofertantul respectiv poate să participe la licitație dacă, după ce se 

asigură încărcătura maximă de 0,9UVM/ha pentru contractul existent, poate să 

asigure o încărcătură minimă de 0,3UVM/ha pentru lotul ofertat dar nu mai mare de 

0,9UVM/ha. 

TABELUL DE CONVERISE A ANIMALELOR ÎN UNITĂȚI VITE MARI CONFORM 

REGULAMENTULUI(CE) NR. 1974/2006 

 

Tauri, vaci și alte bovine de  

peste 2 ani 

1,0UVM 

Ecvidee de peste 6 luni 1,0 UVM 

Bovine între 6 luni și 2 ani 0,6 UVM 

Ovine 0,15 UVM 

Caprine 0,15 UVM 

 

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

-se înmulțeste numărul de animale care pășunează cu coeficientul prezentat în 

tabelul de mai sus iar produsul se împarte la numărul de hectare utilizate pentru 

pășunat 

4. CONDIȚII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA ÎNCHIRIERII  

4.1. Destinația: organizare pășunat cu speciile de animale(bovine, ovine, caprine) 

conform ofertei depuse; 

4.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul proprietarului să rezilieze unilateral 

contractul de închiriere, după o preavizare de 30 de zile; 

4.3. Chiriașul este obligat să realizeze construcția unei stâni noi în primul an de 

contract, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, în caz contrar se va proceda 

la rezilierea contractului. 

4.4. Chiriaşul este obligat sa respecte programul de pasunat, în conformitate cu 

prevederile Ordinului comun nr. 541/2009 a Ministerul agriculturii, padurilor si 

dezvoltarii rurale şi al Ministerul administratiei si internelor.   

 4.5 Chiriaşul este obligat să realizeze fertilizarea suprafetei de pasune prin tarlire 

 mutarea strungii, târluirea, la un interval de maxim 5-10 zile pentru a preveni 

degradarea terenului. 
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 4.6.   Chiriaşul este obligat sa realizeze anual pe cheltuiala sa lucrari de curatare 

a pasunilor, de eliminare a buruienilor toxice, precum si eliminarea excesului de 

apa, conform planului de lucrări pentru fiecare trup de păşune, anexă la 

contractul de concesiune.  

 4.7.  Chiriaşul este obligat sa respecte încarcatura de animale/ha minima si 

anume 0,3 UVM /ha până la încărcătura maximă de 0,9UVM/ha, prezentand în 

acest în fiecare an situația animalelor deținute, respectiv va depune la Primăria 

comunei Cicârlău o copie actualizată după registrul exploatației.Dacă din datele 

prezentate reiese că nu este respectată încărcătura minimă 0,3 UVM/ha până la 

încărcătura maximă de 0,9 UVM/ha pentru lotul respectiv și dacă nu se respectă 

data maximă de depunere a declarației, atunci contractul se reziliază de drept. 

4.8.  Chiriaşului ii este interzisa cresterea la stâna sau pe lânga stâna a porcilor 

sau pasarilor pentru a evita degradarea terenului. 

4.9. Chiriaşul este obligat sa realizeze lucrari de  întreținere, fertilizare cu 

îngrășăminte organice, acestea exercitând un efect ameliorativ asupra solului, 

conform devizelor întocmite de proprietar, care vor fi anexate la contract.   

4.10. Chiriaşul  este obligat sa utilizeze in mare parte fondurile obtinute ca 

sprijin sau subventie de la stat, pentru terenul ce face obiectul acestui contract, 

pentru efectuarea de lucrari de insamantare sau intretinere a acestui teren, 

precum şi amenajări pastorale, pe bază de documente justificative. 

 4.11 Chiriaşul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul  

închirierii. 

 4.12   Chiriaşul nu poate subînchiria total sau partial terenul ce face obiectul  

închirierii 

 4.13  Chiriaşul este obligat sa plateasca anual chiria stabilita prin contract și 

impozitul pe terenul care face obiectul contractului de închiriere conform Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal  si a HCL Cicârlău, privind stabilirea taxelor si 

impozitelor locale.  

4.14. Pe parcursul exploatarii pajistii, chiriaşul  va respecta normele de protectia 

mediului impuse de legile in vigoare şi să respecte normele privind apărarea  

împotriva incendiilor.Dejecțiile de animale vor fi folosite în amestec cu apa 

pentru fertilizarea zonei de pășunat.Chiriașul va sigura protecția persoanelor 

care circulă în zonele închiriate împotriva atacurilor animalelor din ferme. 

Pe durata executării contractului de închiriere să asigure colectarea și 

transportul deșeurilor produse, conform legislației în vigoare. 

4.15. Terenul închiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru 

scopul in care a fost închiriat, iar eventualele schimbari de destinatie sunt 

interzise. 
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4.16. La incetarea contractului de  închiriere prin ajungere la termen sau în 

momentul încetării contractului prin acordul părţilor,  sau prin denunțare, 

reziliere, chiriaşul este obligat sa restituie proprietarului, in deplina proprietate, 

bunul închiriat liber de orice sarcini. 

5. DURATA CONTRACTULUI  

5.1. Terenul se închiriază pentru o perioada de 7 ani.   

6. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 

6.1. Nivelul minim al chiriei reprezintă prețul de pornire la licitație și este 

următorul: 

- pentru trupul de pășune Cicârlău – Valea Mare, 31,64 ha   -   15,19  lei/ha/an.  

-  pentru trupul de pășune Bârgău, 30,69 ha   -   160 lei/ha/an.  

 

-  pentru trupul de pășune Ilba 10,3 ha   -   72,95  lei/ha/an. 

- pentru trupul de pășune Handalu Ilbei 15  ha   -   72,62  lei/ha/an. 

- pentru trupul de pășune Handalu Ilbei 7,56  ha   -   72,62  lei/ha/an. 

Sub acest nivel nici o oferta nu va putea fi acceptata.  

6.2. Chiria se va achita în două tranșe în lei: 

-30% din valoarea chiriei- înainte de intrarea animalelor la pășunat dar nu mai 

tarziu de data de 15 mai a fiecărui an  

-70% din valoarea chiriei  până la data de 30 iunie a fiecărui an 

6.3 Chiria va fi indexată cu rata inflaţiei, comunicată de către Comisia Naţională 

pentru Statistică. 

6.4.De asemenea chiriaşul va plăti o dată cu chiria şi impozitul pe pășunea 

închiriată datorat în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completarile ulterioare și contravaloarea cheltuielilor cu întocmirea 

amenajamentului pastoral pentru suprafața de pășune închiriată. 

6.5. Chiria obtinută va reprezenta venit pentru bugetul local. 

7. GARANȚII  

7.1. Pentru participarea la licitația publică privind închirierea pășunilor aparținând 

Comunei Cicârlău, persoanele fizice sau juridice, vor depune în contul Comunei 

Cicârlău, o garanție de participare, conform tabelului 

 

Denumire pășune Suprafață ha Valoarea  

minimă a chiriei 

(lei/ha) 

Valoarea garanției  

de participare 

Cicârlău – 

 Valea Mare 

31,64 ha 15,19 200 lei 

Ilba  10,3 ha    72,95 200 lei 

Handalu Ilbei  15  ha   72,62 200 lei 
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Handalu Ilbei  7,56 ha 72,62 200 lei 

  Bargau  30,69 ha    160  200 lei 

 

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

care ofertează. 

7.3. Dacă un ofertant depune garanția pentru mai multe loturi atunci garanția de 

participare va fi suma garanțiilor de participare a loturilor pentru care s-a depus 

oferta. 

Ofertanților necâștigători li se va restitui garanția de participare după data 

încheierii contractului de închiriere. Durata de valabilitate a garanției de 

participare de 90 de zile de la data primirii ofertelor.Autoriattea contractantă va 

reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, 

atunci când acesta din urmă se află în una din următoarele situații: 

  - își retrage oferta în periioada de valabilitate a acesteia 

 - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună 

execuție în perioada de valabilitate a ofertei 

 - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu se prezintă la data stabilită 

pentru încheierea contractului sau dacă refuză încheierea contractului 

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

Primăria Comunei Cicârlău 

7.5. Ofertele care nu sunt însotite de garanța de participare, în cuantumul, forma 

și având perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire, vor fi 

respinse în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor. 

7.6. Peroada de valabilitate a garanției de participare este cel putin egală cu 

perioada de valabilitate a ofertei – 90 de zile de la data limită stabilită pentru 

depunerea ofertelor 

7.7. În cazul unei contestatii depuse si respinse de către organele abilitate să 

soluționeze contestația, autoritatea contractantă la veține contestatorului 

garanția de participare. 

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

constituirea garanției de buna execuție. 

La data semnării contractului, cchiriașul va constitui garanție de buna executie a 

contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmează a fi 

atribuit.Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce 

la reținerea sumelor datorate, inclusiv a penalităților, din garanța depusă la 

semnarea contractului de îchiriere. 

7.9. Taxa de participare la licitatie este de 200 lei. Taxa de participare nu se 

returnează.    

7.10. Garantia si capacitatea chiriaşului de a exploata bunul închiriat vor fi 

demonstrate cu documente justificative.  
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8   CONDIŢII DE VALABILITATE A OFERTELOR 

8.1. La licitație participă persoane fizice, membri ai comunității locale, sau 

juridice, cu sediul social pe teritoriul comunei Cicârlău, având animale înscrise în 

RNE conform art. 9 alin. 2 din OUG 34/2013. 

8.2. Pentru suprafața rămasă neadjudecată în condițiile punctului 8.1 se va 

organiza o licitație la care se pot înscrie persoane fizice sau juridice, crescători de 

animale, care au animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor. 

8.3.Ofertantii care doresc participarea la licitație  vor transmite /depune  la sediul 

Primăriei comunei Cicârlău o scrisoare de înaintare ,in care isi vor exprima 

acordul cu privire la participarea la licitație la care vor anexa documentatia ce va 

fi decsrisă mai jos. 

8.4 Scrisoarea de inaintare va fi transmisă in original într-un singur plic închis și 

sigiliat iar documentele anexate acesteia vor fi in copii semnate pentru 

conformitate cu originalul, vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare 

pagină. 

Ofertele se vor înregistra în ordinea primirii ofertelor, în registrul de intreri ieșiri, 

precizându-se data și ora. 

8.5 Oferta este valabilă pe toată perioada desfăşurării procedurii de licitatie 

publică decshisă şi este confidenţială până la deschiderea acesteia de către 

comisia de evaluare. 

8.6 Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este nivelul cel mai ridicat 

al chiriei. 

8.7 Procedura de licitatie se va desfăşura , dacă cel puțin o ofertă este conformă 

și indeplinește conditiile de participare la licitație și care să ofere prețul de 

pornire al licitației.  Sub nivelul propus al chiriei nici o oferta nu va putea fi 

considerată ca fiind  valabilă. 

8.8 Ofertanții  trebuie să nu aibă datorii la bugetul local, sens în care vor anexa 

certificat fiscal eliberat de Primăria comunei Cicârlău și nic alte datorii la alte 

bugete locale sau la Stat. 

9. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 

OFERTELOR 

9.1. Licitaţia se va desfăşura prin procedura licitaţiei publice deschise.  

9.2.   Plicul va cuprinde urmatoarele documente: 

9.2.1. Persoană fizică: 

- Scrisoarea de înaintare(Modelul acesteia va fi ridicat de la Primaria Cicârlau 

alaturi de Caietul de sarcini) 

– Copie CI/BI;  
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–  Copii de pe documentele din care rezultă codul cardului de exploataţie din 

Registrul Naţional al Exploataţiilor; 

-   Dovada inscrierii în Registrul de evidenţă agricolă 

 - Dovada detinerii numarului de animale /a încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha 

și maxime de 0,9 UVM/ha pentru suprafata solicitată 

-certificat de producător – copie conform cu originalul 

– Garantia de participare la licitatie 

 

– Taxa de participare  la licitatie 

 

– Certificat fiscal eliberat de Primaria comunei Cicârlău/Primăria Uat-ului 

unde ofertantul are sediu / D.G.F.P 

- Declarația pe propria raspundere că se angajează să realizeze constructia 

unei stâni noi în primul an de contract 

- Ofertă financiară privind valoarea chiriei:lei/ha/an 

- Contractul cadru însușit semnat și ștampilat  pe fiecare pagină 
 

 

9.2.2.    Persoana juridica/Formă asociativă: 

-Scrisoarea de înaintare(Modelul acesteia va fi ridicat de la Primaria Cicârlau 

alaturi de Caietul de sarcini) 

– Copie certificat de înregistrare al firmei, formei asociative  

- copie act constitutiv/statut 

-imputernicire din partea firmei pentru persoana delegata sa participe la 

licitatie 

-   Dovada înscrierii în Registrul de evidență agricolă 

- Dovada detinerii numarului de animale /a încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha 

și maxime de 0,9 UVM/ha pentru suprafata solicitată 

– Copie de pe Anexa II a instanţei de judecată, respectiv Certificat de înscriere a 

persoanei juridice fără scop patrimonial; 

– Copii de pe documentele din care rezultă codul cardurilor de exploataţie din 

Registrul Naţional al Exploataţiilor a membrilor asociaţiei; 

– Copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; 

– Autorizație de funcționare – copie conforma cu originalul – pentru 

persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice  

 

– Garantia de participare la licitatie 

 

– Taxa de participare  la licitatie 
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– Certificat fiscal eliberat de Primaria comunei Cicârlău/Primăria Uat-ului 

unde ofertantul are sediu /D.G.F.P. 

– Declarația pe propria raspundere că se angajează să realizeze constructia unei 

stâni noi în primul an de contract 

– Ofertă financiară privind valoarea chiriei:lei/ha/an 

– Contractul cadru însușit semnat și ștampilat  pe fiecare pagină 

 
 
Notă:  Dovada achitării taxei  şi a garanţiei de participare se introduce in plic 

alaturi de scrisoarea de înaintare si de celelalte documente.   

 Participanții vor nota pe plic urmatoarea mentiune: 

  ,, ÎNCHIRIERE PĂȘUNE și adresa ofertantului însoțită de un 

număr de telefon,,,  

 Nu se va trece pe plic numele si prenumele/ denumirea 

ofertantului, pentru ca pe această cale sa se asigure confidentialitatea 

participantilor la lictatie. 

10. CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

10.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a 

acestuia. 

10.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterală de către proprietar. 

10.3  Prin reziliere de către proprietar. În cazul nerespectării obligaţiilor 

contractuale de către chiriaş, proprietarul va putea rezilia contractul, rezilierea 

operând de drept de la data notificârii chiriaşului. În această situaţie, chiriaşul va fi 

obligat la plata unor despăgubiri către proprietar în limita prejudiciului creat, şi 

anume: 

- despăgubiri pentru daunele provocate la imobilele inchiriate 

- lipsa de valorificare a imobilelor de către proprietar, despăgubirile fiind 

calculate de la data rezilierii contractului şi până la data semnarii noului 

contract de închiriere, ce se va calcula prin înmultirea cuantumului chiriei 

lunare cu nr. de luni în care proprietarul nu a putut valorifica bunul său. 

10.4 La dispariţia dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului închiriat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a chiriaşului de a-l exploata, prin renunţare, aceasta se va 

face fară plata unei despăgubiri.  

10.5 Dacă întârzierea la plata chiriei și a impozitului pe teren depăşeşte 90 de zile, 

contractul se va rezilia de drept fară alte formalităţi. Executarea cu întârziere a 

acestei obligatii conduce la calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere conform 

dispoziţiilor legale în vigoare. 
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10.6. Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care chiriaşul subînchiriază 

imobilele unui terţ. 

10.7  Chiriaşul poate renunţa la chirie din motive obiective, justificate.  Rezilierea va 

opera pe deplin drept  la expirarea perioadei de 30 de zile de la notificare. 

10.8. în cazul imposibilității obiective a chiriașului de a exploata pășunea prin 

neasigurarea încărcăturii minime de animale 

10.9Pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE 

10.10 În cazul vânzării animalelor de către chiriaș 

10.11 Schimbarea destinației terenului, folosirea pășunii în alte scopuri decât cel 

pentru care a fost închiriat terenul 

10.12 În cazul în care se constată că pajiștea nu este folosită 

10.13. În cazul neînceperii lucrărilor de întreținere și pășunat în termen de 90 de zile 

de la încheierea contractului de închiriere, contractul se va rezilia de drept, fără 

somație, fără trecerea vreunui termen și fără intervenția instanței de judecată cu 

plata unei despăgubiri echivalentă cu chiria aferentă perioadei contractuale 

10.14 Rezilierea va opera pe deplin drept în cazurile de încetare prevăzute mai sus la 

expirarea unei perioade de 30 de zile 

10.15 La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, bunul care a facut 

obiectul contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, în aceeaşi stare în 

care a fost preluat de către chiriaş. 

 

 

PRIMAR 

Sorin LUPȘE 

 

 

Viceprimar                                Nicolae DĂNUȚ 

Consilier juridic                      Irinel GHIGEANU 

Consilier achiziţii                    Rodica  - Alina BUDA  

 Inspector superior                Simona - Claudia BOZGA 

 Consilier superior                  Sorina – Ioana SABOU 

 Consilier superior                  Ioan Petric 

 
   


