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  Hotărârea nr. 27 / 2022 

Privind închirierea pajiștilor (fânețe) aflate în proprietatea privată a U.A.T.Gălăuțaș, 

judetul Harghita, prin procedura de atribuire directă 

 

 Consiliul local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31 martie 2022;  

 

 Având în vedere:  

 -Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 7/27/17.02.2022; 

 -Raport de specialitate al compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gălăuţaş  nr. 7/32/10.03.2022; 

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 15/2022 privind încetarea 

contractului de închiriere nr. 1741/04.05.2018 încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na Baciu 

Doina; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 19/2022 privind încetarea 

contractului de inchiriere nr. 1740/ 04.05.2018 încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na Ilisan 

Livia; 

 -Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Gălăuţaş;  

 -art.1, art. 3 lit. d) și art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

admninistrarea și exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991, astfel cum a fost aceasta a fost aprobata prin Legea nr. 44/2018;  

-Art. 1777 şi următoarele din Codul Civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare), privind locaţiunea;  

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

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea și exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;  

-prevederile Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activității de îmbunătățire si exploatare a pajistilor la nivel național, pe termen mediu si lung;  

-Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor- cadru de concesiune și închiriere a 

suprafetelor de pajiști aflate în domeniul public / privat al comunelor, orașelor, respectiv al 

municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

hectar de pajiște; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 9/3/17.02.2022; 

Luând în considerare:  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.14/25.01.2021 privind aprobarea 
Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, revizuit; 

-Hotărârea Consiliului Judetean Harghita nr. 510/2021 privind aprobarea prețurilor medii 

ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din 

arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru 

anul 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Judetean Harghita;  
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-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;  

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al 

comunei Gălăuţaş, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr.9/23/2022, comisia de specialitate învăţământ, 

sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 

nr.10/18/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.11/ 26 /2022;  

 In temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2), lit.c, coroborat cu alin. (6)  lit. b) , pct. 

18,  art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit. a), art.354, art. 355 , art 362 alin. (1) și alin.(3) din OUG 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă închirierea unor suprafețe de pajiști (fânețe) aflate în extravilanul 

localității, în domeniul privat al comunei Gălăuţaş, prin procedura de atribuire directă.  

 (2) Suprafețele de pajiști care fac obiectul închirierii, categoria de folosinţă fâneaţă, 

identificate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, vor fi folosite în vederea întreţinerii, amenajării, 

îmbunătăţirii calităţii acestora şi folosirii pentru creşterea animalelor. 

 (3) Perioada de închiriere prin atribuire directă este de 7(șapte) ani, cu posibilitatea de 

prelungire pe încă 3( trei) ani printr-un act adițional la contractul de închiriere. 

Art.2. (1) Se aprobă caietul de sarcini  și documentația de atribuire pentru închirierea 

prin procedura de atribuire directă a terenurilor categoria de folosinţă fâneaţă care apartin 

domeniului privat al comunei Gălăuţaş, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2)  Se aprobă modelul contractului de închiriere a suprafețelor de pajișți- categoria de 

folosinţă fâneaţă care apartin domeniului privat al comunei Gălăuţaş, conform anexei nr.3 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Prețul de închiriere pentru fiecare lot de teren în parte se aprobă după cum 

urmează:  

Nr. 

Crt. 

Identificarea terenului Suprafaţa 

(ha) 

Regimul 

juridic 

Prețul de 

închiriere 

lei/ha/an 

1.   Lot 1-teren în extravilan,  sat Dealu 

Armanului, locul numit „La Man” 
11759 mp Proprietate 

privată a 
comunei 

Gălăuţaş 

384,00 

2.  Lot 2-teren în extravilan/ intravilan,  sat 

Dealu Armanului, locul numit „La Man” 
9166 mp  Proprietate 

privată a 

comunei 

Gălăuţaş 

 

384,00 
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3.   Lot 1-teren în extravilan,  sat Plopiş, locul 

numit „La Man” 
12267 mp  Proprietate 

privată a 

comunei 

Gălăuţaş 

384,00 

4.  Lot 2-teren în extravilan,  sat Plopiş, locul 

numit „La Man 
11973 mp  Proprietate 

privată a 

comunei 

Gălăuţaş 

384,00 

 

Art. 4.  (1) Atribuirea contractului de închiriere se va face în urma analizei documentelor 

depuse de către solicitanți și soluției date de către Comisia de atribuire directă. 

(2) Împuternicește primarul comunei Gălăuțaș pentru desemnarea comisiei de atribuire 

directă și a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

Art. 6. La prima ședință a comisiilor constituite potrivit art. 4, membrii acestora vor 

desemna un președinte. 

Art.7. Împuterniceşte primarul comunei Gălăuţaş pentru semnarea contractului/ 

contractelor de închiriere a terenurilor categoria de folosinţă fâneaţă , prin atribuire directă. 

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 

Gălăuțaș, Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului comunei Gălăuţaş și se publică pe 

pagina de internet www.primariagalautas.ro la secțiunea special creată Monitorul Oficial Local și 

la sediul instituției 

   

Gălăuţaş, la    31 martie 2022  

 

     Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  

       Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

     ………………………              ………………………       

      Ilie -Vasile URZICĂ                                         Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.   27/31.03.2022  

 
 

Situaţia terenurilor din domeniul privat al comunei Gălăuţaş,  

categoria de folosinţă fâneaţă, care urmează a fi închiriate  

 
 

Nr. 

Crt. 

Identificarea terenului Suprafaţa 

(ha) 

Regimul 

juridic 

Categoria 

de folosinţă 

1.   Lot 1-teren în extravilan,  sat Dealu 

Armanului, locul numit „La Man” 
11759 mp Proprietate 

privată a 

comunei 
Gălăuţaş 

 

 

 
 

 

 

 

fâneaţă 

2.  Lot 2-teren în extravilan/ intravilan,  sat 

Dealu Armanului, locul numit „La Man” 
9166 mp  Proprietate 

privată a 

comunei 

Gălăuţaş 

3.   Lot 1-teren în extravilan,  sat Plopiş, locul 

numit „La Man” 
12267 mp  Proprietate 

privată a 

comunei 

Gălăuţaş 

4.  Lot 2-teren în extravilan,  sat Plopiş, locul 

numit „La Man 
11973 mp  Proprietate 

privată a 

comunei 

Gălăuţaş 

 

 

 
…………………………………………………***……………………………………… 
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 Anexa 2 la  H.C.L. nr.  27/31.03.2022 

 

 Caiet de sarcini 

pentru închirierea pajiștilor (fânețe) aflate în proprietatea 

privată a U.A.T.Gălăuțaș, judetul Harghita, prin procedura 

de atribuire directă 
 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART. 1:  
Prezentul caiet de sarcini stabilește conţinutul privind organizarea și desfăsurarea 

procedurii de atribuire directă prin ședință publică a terenurilor categoria de folosință fâneață 

aflate în proprietatea privată a U.A.T. Gălăuțaș, precum și cadrul general privind încheierea 

contractelor de închiriere de bunuri proprietate privată (suprafețe de pajiști-fânețe), în aplicarea 

prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, modificată și completată prin Legea 44/2018, cu modificările și 

compeltările ulterioare. 

 

ART. 2:  
Atribuirea directă prin contract de închiriere are ca obiect terenurile cu destinație de 

fâneață aflate în proprietatea privată a U.A.T. Gălăuțaș. Terenurile se închiriază în vederea 

întreţinerii, amenajării, îmbunatăţirii calităţii acestora şi folosirii pentru recoltarea producţiei de 

masă verde necesară creşterii animalelor. 

 

ART.3: 

Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de 

naţionalitatea sau de cetăţenia locatarului, pentru durata de 7 ani, conform O.U.G. nr. 34/2013 și 

a normelor de aplicare a acesteia, modificată și completată prin Legea 44/2018, începând cu data 

semnării contractului de închiriere. 

 

ART. 4:  
(1) Se întocmește un dosar pentru fiecare contract atribuit și se păstrează atâta timp cât 

contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării 

contractului de închiriere.  

(2) Dosarul închirierii trebuie sa cuprindă:  

a)  extras din Amenajamentul pastoral pentru pajistile U.A.T. Gălăuțaș 

b)  Hotărârea Consiliului Local al U.A.T. Gălăuțaș de aprobare a închirierii 

c) Anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere și dovada 

transmiterii acestora spre publicare;  

d) Caietul de sarcini;  

e) Procesul verbal de adjudecare a închirierii însoțite de documentele care au stat la baza 

acestei decizii (fișa solicitantului de atribuire directă prin ședință publică);  
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f)  Contestațiile de anulare a procedurii de atribuire directă, dacă este cazul;  

g) Contractul de închiriere semnat, însoţit de schița de amplasare a pajiştii și suprafața 

alocată. 

h)  Proces – verbal de predare - primire amplasament;  

 

CAPITOLUL II 

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INŢIERE A ÎNCHIRIERII PRIN 

ATRIBUIRE DIRECTĂ 

 

SECTIUNEA 1 

Iniţiativa închirierii 

ART. 5:  
(1) Inchirierea prin atribuire directă în ședință publică are loc ca urmare a solicitarii 

crescătorilor de animale membrii ai colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice cu sediul 

social al exploatației pe raza U.A.T. Gălăuțaș.  De asemenea derivă și din obligativitatea 

Primăriei Gălăuțaș de a pune în aplicare prevederile Amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

U.A.T. Gălăuțaș. 

  

 

SECTIUNEA a 2-a 

Procedura de atribuire prin atribuire directă 

 

ART. 6:  

  Potrivit celor stabilite prin art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013,  se 

supun regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti: 

● pajişti proprietate privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a 

municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora; 

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 RNE, încheie contracte de 

închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile. 

Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire 

la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere. 

Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor 

locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de închiriere a pajiştilor permanente 

amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 
Scopul este organizarea şi derularea unei proceduri în cadrul prevederilor legale stabilite 

prin actele normative de referinţă care să asigure reglementarea organizării, administrării şi 

exploatării pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Gălăuțaș, situate în 

extravilan. 

Având la baza aceste prevederi legislative imperative şi în scopul respectării principiilor 

stabilite prin actele normative cu privire la procedurile de atribuire a contractelor, se stabileşte ca 

procedură de atribuire a contractului de închiriere atribuirea directă:  
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  Atribuire directă 
Extras din Legea 44/2018 privind modificarea și completarea OG 34/2013-(La articolul 

9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

     ”(2) 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, 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. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se 

atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice 

având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor.” 

b) Pajiștile-fânețe se vor atribui direct pe loturi către crescătorii de animale cu domiciliul 

în comuna Gălăuțaș.  

 

SECTIUNEA a 3-a 

Documentaţia de atribuire prin ședință publică de atribuire directă 

 

ART. 7 : 

(1) Caietul de sarcini s-a elaborat în conformitate cu prevederile: 

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

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobartă 

prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

si lung;  

c) Ordinului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de 

animale pe hectar de pajiste;  

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

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificările și completările ulterioare;  
g) OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrartiv, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ABREVIERI, TERMENI ŞI EXPRESII 

 În cadrul prezentului Caiet de sarcini abrevierile, termenii şi expresiile au următoarele 

semnificaţii: 

a) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod 

tradiţional pe păşunile şi fâneţele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice 
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pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de leguminoase 

utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producţia, 

valoarea nutriţională a pajiştii şi capacitatea de păşunat; 

b) păşuni şi fâneţe - suprafeţe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii de 

folosinţă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă şi alte plante erbacee pentru 

animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare;   

c) unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de 

hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale; 

d) utilizator de păşuni şi fâneţe - crescător de animale, persoană fizică având animalele 

înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană 

juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, 

având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară 

activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării 

statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi 

animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică 

păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an; 

e) Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) - colecţia de date în format electronic care 

cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, potrivit Ordinului 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de 

identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra 

acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai 

pajiştilor; 

g) amenajament pastoral - documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi 

economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor. 

 

ART.8: Caracteristicile închirierii:  

 

     Chiriaşul se obligă să folosească imobilul închiriat în vederea întreținerii, amenajării, 

îmbunătățirii calității și folosirii acestuia pentru recoltarea producţiei de masă verde necesară 

creșterii animalelor. 

      Chiriașul se obligă să exploateze bunul închiriat ca un bun proprietar, evitând degradarea 

acestuia. 

       Chiriașul se obligă să curețe mărăcinișul și tufărișul și să împrăștie mușuroaiele, precum 

și să execute alte lucrări pentru îmbunătățirea calității terenului, astfel încât acesta să poată fi 

folosit pentru scopul solicitat, să execute lucările conform amenjamentului silvopastoral al 
pajistilor de pe raza comunei Gălăuțaș. 

       Chiriaşul se obligă să plătească chiria la termenul stabilit prin contract. 

  Chiriaşul are obligaţia ca la încetarea închirierii să predea terenul închiriat în stare bună.  

 Subînchirierea în tot sau în parte a imobilului ce face obiectul închirierii se poate face 

numai cu acordul Consiliului Local Gălăuţaş.  

 Pe imobilul menționat mai sus nu se pot realiza amenajări cu caracter provizoriu sau alte 

construcţii. 
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SECTIUNEA a 4-a 

Reguli privind anunţul de atribuire directa 

 

ART. 9 
(1) Se întocmeste anunţul de atribuire directa. Anunțul va fi publicat în presa scrisă 

județeană și locală, precum și pe site-ul Primăriei comunei Gălăuțaș și la sediul acesteia. 

(2) Anunţul de atribuire directă va cuprinde urmatoarele elementele:  

1. Informaţii generale privind locatorul  

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii 

2.1 Procedura aplicată 

3. Informaţii privind caietul de sarcini;  

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

caietului de sarcini 

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

obţine un exemplar din documentaţia de închiriere 

3.3. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar  

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor  

4. Informaţii privind cererile de înscriere:  

4.1. Data limită de depunere a cererilor de înscriere la ședința publică de atribuire directă  

5. Data si locul la care se va desfăsura sedinţa publică de atribuire directă 

6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor  

7. Data transmiterii anunţului de atribuire directă către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării. 

 

SECTIUNEA a 5-a 

ORGANIZATORUL INCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ 

 

Comuna Gălăuțaș, cu sediul în localitatea Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, 

cod postal 537120, telefon 0266-345604, fax0266-345712, e-mail: galautas@hr.e-adm.ro,  cont 

IBAN  ………………………. , deschis la Trezoreria Toplița, reprezentat legal :  Țăran Radu-

funcția: Primar. 

 

SECTIUNEA a 6-a 

DATA ORGANIZĂRII INCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ 

 

Atribuirea directă se va organiza în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției 

anunțului în presă precum și pe site-ul Primăriei Gălăuțaș, la sediul Primăriei Gălăuțaș, judetul 

Harghita 
 

SECTIUNEA a 7-a 

CLAUZE FINANCIARE 

 

Art.10.  PREŢUL ÎNCHIRIERII 

     În condițiile art. 9 alin. (7
1
) din OUG nr. 34/2013: „(7^1) Preţul concesiunii/ închirierii se 

stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi 

mailto:galautas@hr.e-adm.ro
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obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu 

implementarea amenajamentului pastoral.” 

Prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2013, aprobate prin 

HG nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (3) și (4) se dispune:  

„(3) În condiţiile art. 9 alin. (7
1
) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, 

nivelul minim al preţului concesiunii/închirierii se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea ierbii 

disponibile pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de 

amenajament pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări anuale prevăzute în acesta, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

     (4) Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producţia anuală 

disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în condiţiile legii, prin hotărârile consiliilor 

judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor 

art. 62 alin. (2
2
) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

În acelaşi timp, prin Contractul – cadru de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în 

domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, se prevede: 

„IV. Preţul închirierii (redevența): 

1. Prețul închirierii este de ........ lei/ha/an, stabilit cu respectarea condțiilor art. 6 alin. 

(3) și (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare, redevența totală anuală (nr. 

ha x preț pe ha) fiind în valoare de .......... lei”. 

Având la bază aceste prevederi din actele normative susmenţionate și Hotărârea 

Consiliului Județean Harghita nr. 510/2021 (conform căreia prețul mediu al unui kg de masă 

verde pentru anul 2022 este de 0,06 lei/kg), preţul chiriei se stabileşte pentru fiecare suprafaţă de 

pajişte supusă procedurii, astfel: 

 

Identificarea terenului Suprafaţa(ha) Preț de 

închiriere 

- lei/an 

Categoria de 

folosință 

 Lot 1-teren în extravilan,  sat Dealu 

Armanului, locul numit „La Man” 
11759 mp 384 lei/ha/an Fâneață 

 Lot 2-teren în extravilan/ intravilan,  sat 

Dealu Armanului, locul numit „La Man” 
9166 mp  384 lei/ha/an Fâneață 

 Lot 1-teren în extravilan,  sat Plopiş, locul 

numit „La Man” 
12267 mp  384 lei/ha/an Fâneață 

 Lot 2-teren în extravilan,  sat Plopiş, locul 

numit „La Man 
11973 mp  384 lei/ha/an Fâneață 

 
Contractul de închiriere va fi încheiat la valoarea de pornire a ședinței publice de atribuire 

directă în cazul în care valoarea este acceptată de crescătorul de animale solicitant. 

 

 

      ART.11.  Condiţiile de participare la atribuirea directă : 
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11.1.  Orice persoană fizică și juridică având animale înscrise în Registrul Național al 
Exploatațiilor (RNE)/crescător de animale din cadrul colectivității locale, persoane juridice 

indiferent de forma de organizare, cu condiția să aibă în obiectul de activitate al acestora 

„Creșterea animalelor” (cod CAEN 014). 

Se exclude din această procedură, respectiv nu este eligibil, orice solicitant care se află în 

oricare dintre următoarele situaţii:  

a) este în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabiliți; 

c) au avut încheiate contracte cu comuna Gălăuțaș sau Consiliul Local al comunei Gălăuțaș 

neîndeplinite sau îndeplinite în mod defectuos cu privire la obligaţiile contractuale; 

d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională; 

e) a prezentat informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie şi nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. 

Solicitanții vor semna o declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la literele a) – e) de mai sus, prin completarea şi semnarea Formularului 2. 

De asemenea, solicitanții vor depune declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile de natură 

să determine existenţa conflictului de interese – Formularul nr. 3. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, locatorul are 

obligaţia de a lua toate mãsurile necesare pentru a evita situaţiile de naturã sã determine apariţia 

unui conflict de interese şi/sau participarea cu oferte trucate în cadrul procedurii. 

Sunt considerate ca fiind în conflict de interese şi nu au dreptul sã fie implicate în procesul 

de verificare/evaluare a ofertelor urmãtoarele persoane: 

a) soţ/sotie, rudã ori afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte sau au 

fãcut parte în ultimul an din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de 

supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice; 

b) persoane care deţin pãrţi sociale, pãrţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi sau persoane care sunt directori, membri în consiliul de administraţie, 

directorat ori consiliul de supraveghere al unuia dintre ofertanţi; 

c) persoane care pot avea un interes de naturã sã le afecteze imparţialitatea pe parcursul 

procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 

Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de evaluare a cererilor, 

nu au dreptul de a fi: 

- solicitant,  

- solicitant asociat, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

ATENŢIE: fiecare solicitant are dreptul de a depune o singură cerere. Cererea va fi 

depusă cu Scrisoare de înaintare prezentată în Formularul nr. 1. 

Cererea poate fi depusă pentru unul sau mai multe loturi de teren-fâneață care fac obiectul 

procedurii. 
Solicitantul poartă toată răspunderea ca cererea, însoţită de documentele de calificare/ 

eligibilitate solicitate, să fie primită de locator la adresa şi până la data (ora şi minutul) limită 
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stabilită în anunţul de participare, inclusiv forţa majoră. Cererile sosite după această dată vor fi 

returnate fără deschidere. 

 Solicitanții vor fi admişi să participe la procedură, indiferent de modalitatea de 

organizare, numai după prezentarea următoarelor acte: 

  Persoane juridice: 

a) dovada înregistrării în registrul persoanelor juridice (de la Registrul comerţului de pe 

lângă Tribunalul teritorial local, sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor); 

b) prezentarea dovezilor legale de achitare a datoriilor fiscale faţă de bugetul de stat şi 

bugetul local; 

c) împuternicire din partea conducerii firmei, în cazul în care persoana sau persoanele care 

reprezintă firma, nu face (fac) parte din conducerea acesteia; 

a) chitanţa care face dovada cumpărării caietului de sarcini și depunerii cuantumului garanției 

de participare este de 5% din valoarea chiriei pe lot solicitat; 

d) dovada înregistrării animalelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE); 

e) cererea însoțită de listă nominală ce cuprinde documente care atestă că fiecare membru 

deține animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, înscrise în RNE și suprafața 

agricolă care îi revine fiecărui membru pentru utilizare proporțional cu numărul de UVM, 

cu acceptul acestora, (în cazul formelor asociative), 

f) probarea privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 11 din prezenta documentație. 

g) declarația privind neîncadrarea în situațiile de natură să determine existența conflictului 

de interese. 

Persoane fizice: 

b) cerere individuală  

c) copia xerox a actului de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport); 

d) prezentarea dovezilor legale de achitare a datoriilor fiscale; 

e) împuternicire oficială (dacă este cazul) din partea persoanei ofertante, în cazul în care 

aceasta este reprezentată printr-o altă persoană; 

f) chitanţa care face dovada cumpărării documentaţiei de licitație și depunerii cuantumului 

garanției de participare este de 5% din valoarea chiriei pe lot solicitat. 

g) dovada înregistrării animalelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) pentru care 

solicită pentru utlizare suprafețe de pajiști; 

h) probarea privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 11 din prezenta documentație; 

i) declarația privind neîncadrarea în situațiile de natură să determine existența conflictului de 

interese. 

 

NOTĂ: 

Închirierea se face în baza unui contract prin care Comuna Gălăuțaș, în calitate de 

proprietar (locator), transmite ofertantului, în calitate de chiriaş (locatar), dreptul şi obligaţia de 
exploatare a unui bun pe o perioadă determinată, în schimbul unei chirii, care constituie venit la 

bugetul local al comunei. 

 

CRITERII ADMINISTRATIVE 

I) se interzice subînchirierea loturilor de teren închiriate; 

II) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de chiriaş: 
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- Garanţia de participare la atribuirea directă este de 5% din valoarea chiriei pe lot 

solicitat. 

-Garanţia de participare la licitaţie va fi depusă în numerar la casieria Primăriei comunei 

Gălăuţaş sau prin ordin de plată vizat de Trezorerie : 

- în contul  _________________________________________ deschis la Trezoreria 

Toplița, pentru constituirea garanției de participare la licitație,  

  

IMPORTANT:  După adjudecare, chiriaşul va depune în favoarea Comunei Gălăuțaș în 

contul de garanții, diferenţa de garanţie până la concurenţa sumei adjudecate a chiriei lunare 

corespunzătoare contravalorii a două chirii lunare. 

Ofertantul va pierde garanția de participare dacă își retrage oferta înainte de începerea 

licitației, în oricare dintre etapele acesteia. 

 Locatorul este obligat să restituie, la cerere, celorlalți ofertanți garanția de participare în 

termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător. 

 Ofertantul declarat câștigător va pierde garanția de participare dacă nu se prezintă să 

încheie contractul în termenul prevăzut în prezentul Caiet de sarcini. 

 Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către locator ca 

parte a garanției de bună execuție a contractului. 

 

DEPUNEREA CERERILOR 

Solicitantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta şi documentele de 

calificare/selectare  să fie primite şi înregistrate de către locator până la data limită (ziua, ora şi 

minutul) stabilită pentru depunere, comunicată în anunţul de participare pentru desfăşurarea 

procedurii de atribuire. 

Documentele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către solicitant la adresa 

indicată în anunţul de licitaţie. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi 

asumă riscurile transmiterii în termen, inclusiv forţa majoră. 

Locatorul are dreptul de a decala data şi ora limită pentru depunerea documentelor, caz în 

care aceasta va comunica noua dată limită în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită 

stabilită iniţial, tuturor solicitanților care au cumpărat un exemplar al caietului de sarcini. 

Cererile vor fi redactate obligatoriu în limba română. Orice document însoţitor aparţinând 

cererii, redactat în altă limbă, trebuie să cuprindă traducerea autentificată pe limba română. 

Documentele se depun cu adresă de înaintare însoţitoare (Formularul nr. 1), în care se va 

indica în mod obligatoriu faptul că se referă la închirierea unor suprafeţe de pajişti (fânețe) 

din domeniul privat al comunei Gălăuțaș. În această adresă se va indica în mod obligatoriu şi 

denumirea lotului de teren categoria de folosință fâneață  pentru care se depune cererea.  

Documentele de participare  care asigură calificarea vor trebui să conţină: 

a) informaţii privind solicitantul (actul de înregistrare ca persoană juridică, sau actul de 
identitate pentru persoanele fizice); 

b) dovada achitării datoriilor fiscale exigibile; 

c) acte prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini pentru închiriere și a 

garanției de participare. Contravaloarea caietului de sarcini cu anexele aferente se 

stabileşte de locator în cuantum de 50 de lei/exemplar . Cuantumul garanției de 

participare este de 5% din valoarea chiriei pe lot solicitat. 

d) dovada înregistrării animalelor în RNE; 
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e) cererea semnată și datată, însoțită de lista nominală ce cuprinde documente care atestă 

că fiecare membru deține animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee 

înscrise în RNE și suprafața agricolă care îi revine fiecărui membru pentru utilizare 

proporțional cu numărul de UVM, cu acceptul acestora (în cazul formelor asociative), 

iar în cazul persoanelor fizice – cerere individuală; 

f) împuternicire, după caz; 

g) declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 11; 

h) declarația privind neîncadrarea în situațiile de natură să determine existența 

conflictului de interese. 

Pe plicul sigilat, se înscriu numele sau denumirea solicitantului, precum şi domiciliul sau 

sediul social al acestuia, după caz. 

Plicurile sigilate vor fi predate de către locator, comisiei de atribuire directă înaintea 

deschiderii  procedurii de atribuire. 

Fiecare solicitant poate depune doar o singură cerere pentru un lot. 

Cererile vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în registrul locatorului, precizându-se data 

şi ora. 

Cererile primite şi înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunţul 

publicitar vor fi excluse şi vor fi înapoiate solicitanților fără a fi deschise. 

Cererea va fi depusă în două exemplare (original şi o copie) semnate de către solicitant. 

Cererea trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini 

şi alte obligaţii pe care solicitantul şi le asumă în cazul în care va câştiga atribuirea, respectiv: 

a) specificul activităţii prevăzută a se desfăşura va fi în mod obligatoriu ân vederea 

întreținerii, amenajării, îmbunătățirii calității și folosirii acestuia pentru recoltarea 

producţiei de masă verde necesară creșterii animalelor. 

b) oferta de preţ: se va preciza în mod clar chiria de _____ lei/ha/an pentru 

respectivul lot de pajişte-fâneață. 

   
 

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Actul prin care persoana fizică sau juridică îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de 

ofertă. 

Cererea se depune folosind formularul model anexat - Formularul nr. 4.  

 

 

CAPITOLUL III 

DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIRECTA IN VEDEREA 

INCHIRERII SUPRAFEȚELOR DE PAJISTI (FÂNEAȚĂ) 

 

SECTIUNEA a 1-a ATRIBUIREA DIRECTĂ prin ședință publică 

 

ART.12 Organizarea atribuirii directe prin ședință publică 
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Ședința publică pentru Atribuirea directă a suprafețelor de pajiști disponibile se va 

organiza în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului în presă, pe site-ul 

Primăriei Gălăuțaș şi la sediul Primăriei Gălăuțaș, judetul Harghita.  

In primele 11 zile de la apariția anunțului privind data de ședință publică se primesc 

cererile de participare la atribuirea directă. In următoarele două zile (ziua calendaristică 12 și 13) 

Comisia de atribuire directă va evalua cererile depuse și va afișa Procesul verbal de constatare a 

îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă. In următoarea zi se primesc și se 

soluționează eventualele contestații legate de îndeplinirea calității de participant la atribuirea 

directă. 

La data și ora stabilită prin anunț (a 15 zi calendaristică de la data apariției anunțului în 

presă și pe site-ul primăriei și la sediu) pentru ședința publică de atribuire directa vor fi prezenţi 

membrii Comisiei de atribuire directa cât şi crescătorii de animale persoane fizice și juridice 

validați să participe la atribuirea directă . 

Asociaţiile participante la atribuirea directă vor fi reprezentate de către preşedinţii 

acestora sau de către un împuternicit cu delegaţie specială, persoanele juridice vor fi reprezentate 

de către administratorul firmei sau împuternicitul acestuia prin delegaţie specială; 

Eventualele obiecţiuni legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de 

deschiderea şedinţei publice de atribuire directă şi vor fi soluţionate pe loc; 

Comisia de atribuire directă va verifica îndeplinirea calității de participant şi va 

încheia un proces verbal al şedinţei publice de atribuire directă, precizând participanți admişi şi 

respinşi şi motivele care au stat la baza respingerii. In procesul-verbal se vor consemna și 

contestaţiile pe care participanți înţeleg să le facă, consemnându-se pe scurt şi obiectul acestora. 

După încheierea şi semnarea procesului-verbal nu se mai pot face contestaţii. 

Ședința de atribuire directă va putea continua numai după soluţionarea contestaţiilor. 

La atribuirea directă vor putea participa doar crescătorii de animale persoane fizice ori 

juridice declaraţi admişi și care au solicitat suprafețele de pajiști în mod clar, pe loturi, în cererea 

de atribuire; Criteriul de atribuire stabilit de către locator, prin care se vor departaja ofertele este: 

cererea cu cel mai mare număr de UVM solicitate. 
Comisia de atribuire directă va trece la atribuirea directă anunțând suprafața pe loturi, 

destinația, cât și prețul de închiriere stabilit prin Caietul de sarcini. Dacă suprafața de teren este 

solicitată de un singur crescător de animale persoană fizică sau juridică deținător acesta este 

declarat câștigător. 

In cazul în care pentru o suprafață sunt cel puțin doi solicitanți, când nu se acceptă prețul 

de pornire, când solicită suprafețe mai mari decât se cuvine proporțional cu numărul de animale 

ori din oricare alt motiv care împiedică atribuirea directă comisia va declara suprafețele 

respective calificate pentru închirierea prin licitație publică cu strigare. 

Modul de desfăşurare a atribuirii directe se va menţiona în procesul-verbal al şedinţei; 

Procesul-verbal al şedinţei va fi semnat de către membrii Comisiei de atribuire directa  
cât şi de către participanţii la atribuire. La cerere se va înmâna câte o copie şi participanţilor; 

Contestaţiile formulate cu privire la modul de desfăşurare a atribuirii directe se depun la 

registratura Primăriei Gălăuțaș, în termen de în termen de 48 de ore de la data atribuirii directe şi 

vor fi soluţionate în termen de două zile calendaristice. Contestaţiile vor fi motivate în drept şi în 

fapt arătându-se probele pe care le administrează şi motivele de drept care au fost încălcate; 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                          
 

Comisia de atribuire directa va preciza în încheierea procesului-verbal crescătorul de 

animale persoană fizică ori juridică câştigător; suma cu care s-a atribuit direct suprafața; cât și 

identificarea  suprafeței adjudecate. 

Participantul la ședința de atribuire directă declarat câştigător are obligaţia ca în termen 

de 5 zile lucrătoare, să se prezinte la sediul Primăriei Gălăuțaș în vederea încheierii contractului 

de închiriere. Contractul de închiriere cu solicitantul câştigător se va încheia cu respectarea 

contractului-cadru, care face parte din prezenta. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Comisiile de atribuire directa și de soluționare a contestațiilor 

 

Art. 13. Comisia de atribuire directă 

Comisia de atribuire directă este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Comisia 

este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local și ai aparatului de specialitate al Primarului, 

numiţi în acest scop. Președintele comisiei este ales la prima sedință a comisiei dintre 

reprezentanţii comisiei.  

Secretarul comisiei nu are drept de vot.  

Fiecare dintre membrii comisiei beneficiază de câte un vot.  

Deciziile comisiei de atibuire directă se adoptă cu votul majorităţii membrilor.  

 

ART. 14. 

Membrii Comisiei de atribuire directa, supleanţii acestei comisii de asemenea trebuie 

să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:  

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

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

si/sau manifestarea concurenţei neloiale.  

- Nu au dreptul să fie implicate în procesul de atribuire directa următoarele persoane:  

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu solicitantul, persoană 

fizică;  

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanții, 

persoane juridice;  

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre solicitanți sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de 

conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanți;  

Membrii comisiei de atribuire directa sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, 

imparţialitate si confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a 

cererilor de înscriere la atribuirea directă, care se va păstra alături de dosarul închirierii.  
(3) În caz de incompatibilitate, presedintele Comisiei de atribuire directa îl va sesiza de 

îndată pe locator despre existenta stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei 

incompatibile. 

 

ART. 15 
Atribuţiile Comisiei de atribuire directa sunt:  
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a) analiza cererilor și a documentelor depuse de către solicitanți la atribuirea directă 

impărțind suprafețele de pajiști după cererea acestora, pe loturi și proporțional cu efectivele de 

animale pe carea aceștia le dețin;  

b) întocmirea fișei solicitantului cuprinzând cererea acestuia;  

d) întocmirea proceselor-verbale după atribuire directă;  

e) la constatarea că o suprafață de pajiște este solicitată de către doi sau mai mulți 

crescători de animale, cand nu se acceptă prețul de pornire, când aceștia solicită suprafețe mai 

mari decât se cuvine proporțional cu numărul de animale ori în orice fel de litigiu care nu permite 

atribuirea directă declară suprafețele respective calificate pentru licitație publică cu strigare în 

vederea închirierii. 

f) întocmește balanța suprafețelor de pajiște atribuite direct cât și a suprafețelor rămase 

disponibile pentru care se va organiza licitația publică cu strigare în vederea închirierii. 

 

ART. 16 
(1) Comisia de atribuire directa este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.  

(2) Comisia de atribuire directa adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza 

documentaţiei de licitație și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

 

SECTIUNEA a 3-a 

Art.18. Comisia de solutionare a contestațiilor  
Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.  

Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai Consiliului 

local si ai aparatului de specialitate al Primarului. 

Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor este ales la prima sedința a comisiei 

dintre reprezentanţii comisiei.  

Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor este numit de locator. 

Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor se adoptă cu votul majorităţii 

membrilor.  

Membrii comisiei de solutionare a contestatiei nu au dreptul de a participa la 

soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea 

nulităţii deciziei pronunţate:  

a) dacă acestia, au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau 

afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;  

b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;  

c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de 

bunuri materiale ori altfel de avantaje.  

În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de solutionare a contestatiilor adoptă decizii in 

conformitate cu legislatia in vigoare.  

 

CAPITOLUL IV 

TRECEREA LA PROCEDURA DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA 

 CU STRIGARE 

 

Procedura de închiriere a suprafețelor de pajiști ale U.A.T.Gălăuțaș prin licitație publică 

cu strigare se va adopta în următoarele situaţii: 
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a) dacă solicitantul declarat câştigător prin ședința de atribuire directă nu s-a prezentat în 

termen de 5 zile lucrătoare pentru încheierea contractului de închiriere 

b)  cînd se constată că o suprafață de pajiște este solicitată de către doi sau mai mulți 

crescători de animale, nu se acceptă prețul de atribuire directă fixat de locator, când se constată 

solicitarea unor suprafețe mai mari decât se cuvine proporțional cu numărul de animale ori în 

orice fel de litigiu care nu permite atribuirea directă. 

c) este exclus de la licitaţia publică cu strigare solicitantul desemnat câştigător prin 

atribuire directă și care s-a aflat în situaţia de la pct. a) 

d) dacă și după încheierea licitației publice cu strigare se constată că au rămas suprafețe de 

pajiște neînchiriate .  

 

Anexe:  

Planul de încadrare in zonă, 

Extras din amenajamentul pastoral 

Model contract-cadru de închiriere 

Formularul nr. 1- cerere de înaintare 

Fomrularul nr. 2- declaratie 

Formularul nr. 3- declaratie 

Formularul nr. 4- formular de oferta 

 

           Gălăuțaș, la   31 martie 2022 

 

 

 Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  

       Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

     ………………………              ………………………       

      Ilie -Vasile URZICĂ                                         Monica-Camelia MORAR 
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Formularul nr. 1 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

 

Autoritatea Contractantă: 

COMUNA GĂLĂUȚAȘ 

(Denumirea/numele solicitantului)  

Nr. …..........……din 

………................…....... 

 Nr. ….....….din ……............…....., ora 

……..... 

 

CERERE DE ÎNAINTARE 

 

Ca urmare a anunțului de atribuire apărut în ............................................................., 

privind atribuirea contractului de închiriere prin aplicarea procedurii de atribuire, având ca 

obiect: „Procedura de atribuire a unor suprafeţe de pajişti-fâneață din domeniul privat al 

comunei GĂLĂUȚAȘ”, noi ......................................................................... (denumirea/numele 

solicitantului) vă transmitem cererea noastră pentru lotul de teren categoria de folosință fâneață  

…………………………………………………..............………………………............................. 

şi depunem alăturat urmatoarele: 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi într-un număr de 1 copie: 

a) oferta financiară; 

  b) documentele care însoţesc cererea (documentele de eligibilitate). 

2. Informații în legatură cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat: 

● numele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru 

procedura de atribuire directă: …………..............................................……….. 

● numele persoanei împuternicite să reprezinte Solicitantul la ședinta de deschidere: 

……………...........................................................................……… 

● adresa de corespondență pentru comunicare la prezenta procedură: 

........................................................................................................................... 

● telefon pentru comunicarea la prezenta procedură: ….........................……….. 

● fax pentru comunicarea la prezenta procedură: …….........................…………. 

● e-mail: ……...............................................……… 

 

Avem speranţa că cererea noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

     

Data completării: ............................... 

 

 

Solicitant 

 

..................................................................... 

(denumirea persoanei juridice sau fizice) 
 

....................................... 

numele şi semnătura reprezentantului 
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Formularul nr.2 

  SOLICITANT 

 

______________________ 

          (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la lit. a) până la e) 

de la art. 11 al Caietului de sarcini 

 

 

Subsemnatul/a …....................................................................... (denumirea / numele 

operatorului economic), în calitate de solicitant la procedura de atribuire a contractului de 

închiriere având ca obiect „Procedura de atribuire a unor suprafeţe de pajişti-fâneață din 

domeniul privat al comunei Gălăuțaș ” organizată de Primăria comunei Gălăuțaș,  declar pe 

propria răspundere că:     

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt 

stabilit; 

c) nu au fost cazuri în care să nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în mod 

defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe 

care îl reprezint; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesională; 

e) nu am prezentat informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie şi am prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă. 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

    Data completării: ….......................(ziua, luna, anul). 
 

Solicitant 

..................................................................... 

(denumirea persoanei juridice sau fizice) 

 

....................................... 

numele şi semnătura reprezentantului 
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Formularul nr.3 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese 

 

DECLARAŢIE 

 

1. Subsemnatul/a ............................................................., reprezentant/împuternicit al 

......................................................................................,cu domiciliul/ sediul in ............................, 

str.................... nr. ........, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului.........................sub 

nr.............., CNP/ CUI..............., reprezentata prin .........................., in calitate de Ofertant la 

procedura de atrubuire directă a lotului de teren categoria de folosință fâneață______________ 

din domeniul privat al comunei Gălăuțaș, organizată de Primaria comunei Gălăuțaș, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar 

pe proprie răspundere că: 

 

a) nu am/niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al...................... nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al patrulea inclusiv cu membrii comisiei de atribuire directă; 

 

b) nu mă aflu/ niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al ....................... nu se afla în relaţii comerciale, cu 

membrii comisiei de atribuire directă.  

 

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de ................................ (data valabilităţii 

ofertei). 

 

   

 

 

Solicitant 

 

..................................................................... 

(denumirea persoanei juridice sau fizice) 

 

....................................... 

numele şi semnătura reprezentantului 

 
Data întocmirii 

......................................................................... 
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Formularul nr. 4 

   SOLICITANT 

_________________________ 

          (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către COMUNA GĂLĂUȚAȘ 

           (denumirea locatorului) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinând caietul de sarcini în vederea închirierii, subsemnații, reprezentanți ai 

solicitantului ........................................................................................, ne oferim ca, în 

conformitate 

                                            (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile și cerințele cuprinse în caietul de sarcini  mai sus menționat, să închiriem pe o 

perioadă de 7 ani următoarele loturi de teren categoria de folosință fâneață pentru următoarele 

sume:  

Nr. 

crt. 

Denumirea lotului de teren 

categoria de folosință fâneață 

Preţul 

chiriei 

- lei/ha/an - 

Nr. de 

animale 

deținute de 

solicitant 

    

    

    

    

   

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care cererea noastră este stabilită câștigătoare, să 

încheiem contractul de închiriere în conformitate cu condiţiile de contractare stabilite prin caietul 

de sarcini. 

    3. Ne angajăm să menținem această cerere valabilă pentru o durata de 

______________________ zile, (durata în litere și în cifre), respectiv până la data de 

______________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această cerere, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care cererea noastră este stabilită eligibilă, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

    5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care cererea noastră este stabilită ca fiind 

eligibilă, să constituim garanția de bună execuție a contractului în conformitate cu prevederile din 

Caietul de sarcini. 

     

Data _____/_____/________ 
       SOLICITANT 

__________________ 
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DECLARATIE 

de compatibilitate, confidentialitate si impartialitate 

 

Subsemnat/ul/a................................................................................................membru in comisia de 

atribuire directă / comisia de soluționare a contestațiilor pentru închirierea prin licitație publică cu 

strigare a pajiştilor în suprafaţă de ______ ha din patrimoniul privat al comunei Gălăuțaș, judeţul 

Harghita, organizată de comuna Gălăuțaș, prin Consiliul Local Gălăuțaș, judeţul Harghita,  în 

temeiul O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Normelor 

Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin H.G. nr. 1064/11.12.2013, 

Ordinului nr. 544/21.06.2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajişte, Ordinului nr. 407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de 

concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 

oraşelor, respectiv al municipiilor declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, următoarele: 

a)nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

b)nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia 

dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

c)nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele 

fizice sau persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi; 

d)nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/ candidaturilor, 

precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici/persoane fizice, a căror 

dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau 

secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului. 

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, a legislaţiei civile şi penale. 

 

Membru în comisia de atribuire directă / comisia de solutionare a contestatiilor, 

…………………………. 

(semnatura ) 

 

Notă: se compeletează de membrii comisiei de atribuire directă/comisiei de soluționare a 

contestatiilor la procedura de atribuire directă. 

Atenţie! În cazul în care un membru al comisiei/juriului se află în una dintre situaţiile de 

incompatibilitate prevăzute la lit. a)-d), atunci acesta se va autosesiza în scris, autoritatea 

contractantă având obligaţia să îl înlocuiască de îndată. 
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ANEXA nr. 3 

                                                       la HCL NR. 27/31.03.2022 

     

    Comuna GĂLĂUȚAȘ 

    Judeţul HARGHITA 

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

 

CONTRACT-CADRU 

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti( fânețe) aflate în domeniul   

 privat al COMUENI GĂLĂUȚAȘ 
 

    Încheiat astăzi .................. 

    I. Părţile contractante 

    1. Între Comuna GĂLĂUȚAȘ, adresa COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ NR. 1, 

JUDEL HARGHITA, telefon/fax 0266-346504/ 0266-345712, având codul de înregistrare fiscală 

4367981, cont deschis la TREZEORERIA TOPLIȚA reprezentat legal prin primar ȚĂRAN 

RADU , în calitate de locator, 

 şi: 

    2. ........, cu exploataţia*) în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul 

....., având CNP/CUI ......, nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) ....../....../....., contul 

nr. ......, deschis la ........, telefon ......, fax ......., reprezentată prin ......, cu funcţia de ....., în calitate 

de locatar, 

    __________ 

    *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele 

exploataţiilor membrilor formei asociative. 

 

    la data de ...................................., 

    la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) ........................., 

    în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 129 alin.(6) lit b) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gălăuțaș de aprobare a închirierii 

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

 

    II. Obiectul contractului 

 

    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii-categoria de folosință fâneață- 

aflate în domeniul privat al comunei GĂLĂUȚAȘ, destinat exclusiv în vederea întreţinerii, 
amenajării, îmbunatăţirii calităţii acestora şi folosirii pentru recoltarea producţiei de masă verde 

necesară creşterii animalelor, în suprafaţă de ............. ha, identificată prin lot nr___________   şi 

în schiţa anexată care face parte din prezentul contract. 

      2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 

5 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: 
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    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: 

    a) menţinerea suprafeţei de pajişte-fâneață; 

    b) recoltarea producţiei de masă verde necesară creşterii animalelor și menţinerea calităţii 

covorului vegetal; 

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

 

    III. Durata contractului 

 

    1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract, cu 

respectarea perioadei de recoltare a masei verzi.  

    2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, 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 ani prevăzut 

la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 , aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 86/2014 , cu modificările ulterioare. 

   

    IV. Preţul închirierii 

 

    1. Preţul închirierii este de .................. lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin. 

(3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.064/2013 , cu modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha 

x preţ pe ha) fiind în valoare de ............. lei. 

  

    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei 

GĂLĂUȚAȘ, nr. RO50TREZ35421E300530XXXX deschis la Trezoreria TOPLIȚA, sau în 
numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale. 

-     3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30 % până la 31 martie şi respectiv 70 %  până la 

30 septembrie, inclusiv.  

- pentru anul 2022, perioada dintre data încheierii contractului şi 31 decembrie, termenul de 

plată va fi 30 septembrie 2022; 

- pentru ultimul an de închiriere, perioada de la 1 ianuarie şi până la data expirării 

contractului, termenul de plată este 31 martie, inclusiv. 
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     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-fâneață care fac obiectul 

contractului de închiriere. 

 

    2. Drepturile locatorului: 

    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti-fâneață 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 -fâneață 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-fâneață; 

    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte-fâneață 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 de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 

    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 de 0,3 UVM/ha în toate zilele 

perioadei de păşunat; 

    f) să păşuneze animalele 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 lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de 
apă, de fertilizare, anual; 

    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, astfel chiriașul se obligă să :  

 

 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
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( se vor insera obligațiile, conform amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna 

Gălăuțaș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 14/25.01.2021). 

Termenul de realizare a lucrărilor, amenajărilor este prevăzut în amenajamentul pastoral, ce va fi 

pus în extras la dispoziția chiriașului. 

    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; 

     

    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. 

e) să constate în teren lucrările efectuate conform amenjamentului silvo-pastoral, în condițiile 

legii stabilite la pct. 3 lit. k) 

 

    VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi 

    Pe toată perioada contractului de închiriere responsabnilitatea respectării prevederilor legale 

privind protecția mediului revin locatarului.  

 

    VII. 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. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi 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-l exploata prin neasigurarea încărcăturii 

minime de animale; 
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    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. 

 

    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 ....10 zile... (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. În 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. În 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. 
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    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 ..... exemplare, din care ......, astăzi, ......., 

data semnării lui, în Primăria comunei Gălăuțaș. 

   

LOCATOR,                                                     LOCATAR, 

  

COMUNA GĂLĂUȚAȘ           ……………………………………………. 

  

Primar: dl ȚĂRAN  RADU       ……………………… 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


