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FIŞA DE DATE A LICITA ŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca               
Adresă: Calea Moţilor nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca Cod poştal:

400001
Ţara: România

Serviciul Autorizări comerţ
Persoana de contact: ________________

Telefon: 0264-596030, int: 1004     
               0264-336119

R.A.D.P. Cluj-Napoca
Persoană de contact: _________________

Telefon: 0264- 552666

E-mail:
autorizăricomert@primariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-597500

Adresa autoritătii contractante: www.primariaclujnapoca.ro 

II. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale 
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ altele (specificaţi)  

□ Servicii generale ale administraţiilor
publice
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu 
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante

□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport

□ altele
(specificaţi)________________

Autoritatea contractantă achizitioneaza în  numele altei autorităţi contractante   
  DA □         NU□

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:
□ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări 
                                                                        Data: __________
                                                                        Ora limită: ______
                                                                        Adresa: ____________, Cluj-Napoca
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: __________



III . OBIECTUL CONTRACTULUI
1) Denumire contract:  Închirierea suprafeţelor de păşuni aflate în domeniul privat al municipiului
Cluj-Napoca

2). LEGISLAŢIA APLICATĂ: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, art. 13 lit.  a din OUG nr. 34/2006
privind achiziţiile publice si art. 2 din HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006,
Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. _______

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 

1. Fişa informaţii generale – Formular C
2. Copie dupa certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
3. Copie a cărţii de identitate - pentru persoane fizice;
4. Declaraţii privind eligibilitatea (Declaraţia pe propria raspundere completată în conformitate

cu Formularul A) 
5. Certificat de atestare fiscală de la Primăria municipiului Cluj-Napoca şi de la DGFP, 
6. Dovada înscrierii în Registrul Naţional al Exploataţiilor, 
7. Dovada înregistrării în evidenţele primăriei -registrul agricol, a animalelor în proprietate,
8. Adeverinţă  de la Primăria municipiului  Cluj-Napoca că  nu au datorii  (pentru cei care au

încheiate contracte cu Primăria)
9. Declaratie privind falimentul (Declaraţia pe propria răspundere completata în conformitate cu

Formularul B)
10. Însusirea contractului de închiriere, fără/cu obiecţiuni prin semnarea şi parafare

Lipsa la data deschiderii ofertelor a mai mult de trei dintre documentele de calificare enumerate
mai sus duce la RESPINGEREA ofertei depuse.

V. PREZENTAREA OFERTEI 

V.1)  Limba de redactare a ofertei Limba română
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei  Oferta va fi valabilă până în data de            (z/l/a),

inclusiv
V.3) Garanţia de participare Garanţia va fi defalcată pentru fiecare păşune, în parte,

după cum urmează: 
   __________________  lei
  Garanţia pentru participare la licitaţie va fi valabilă până
în data de:                (z/l/a), inclusiv.
− Modul de constituire a garanţiei pentru participare:
       Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate  fi
constituită în următoarele forme:

scrisoare  de  garantie  bancară  prezentată  in
ORIGINAL (se completeaza Formularul 11)

In cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o
banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea
autorizata si legalizata a acesteia. 

− Scrisoarea de garantie prezentata in ORIGINAL poate
fi exprimata si in euro,astfel incat sa echivaleze garantia
solicitata in lei la cursul BNR la data de....... .

− depunerea sumei  de  bani  la  caseria  autorităţii
contractante
− depunerea la autoritatea contractantă cu cel puţin 24
de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de
plata  în  contul  deschis  la
RO17TREZ2165006XXX006924 
− Modul de restituire a garanţiei pentru participare 



- garanţia de participare se restituie în cel mult 3 zile
lucrătoare de la data semnarii contractului.

V.4) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru
fiecare  păşune  licitată,  proporţional  cu  efectivele  de
animale deţinute în exploataţie.  Se poate depune oferta
pentru una sau mai multe păşuni.
Ofertantul  trebuie  să  prezinte  formularul  de  ofertă
(Fomularul  10B) care  reprezintă  elementul  principal  al
propunerii financiare.
Nu se acceptă facilităţi.

V.5) Modul de prezentare a ofertei − Adresa la  care  se depune  oferta:  Municipiul  Cluj-
Napoca,   _______________________

− Data limită pentru depunerea ofertei:                , ora
______

− Numărul de exemplare în copie: 1
− Modul  de  prezentare.  Ofertantul  trebuie  să  sigileze

originalul  şi  fiecare set  de copii  în plicuri  separate,
marcând   corespunzător plicurile cu « ORIGINAL »
şi,  respectiv  « COPIE ».  Plicurile  se  vor  introduce
într-un  plic  exterior,  închis  corespunzător  şi
netransparent.

− Plicurile  interioare  trebuie  să  fie  marcate  cu
denumirea  şi  adresa  ofertantului,  pentru  a  permite
returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care
oferta respectivă este declarată întârziată. 
Documentele  ofertei  propunerea  financiară  si
documentele de calificare,  garantia de participare in
original, se vor introduce, în plicuri distincte (plicurile
interioare), marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa    autorităţii
contractante  şi  cu  inscripţia  «A NU  SE  DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA                        ora ______»

V.6) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

1.Ofertantul  are  dreptul  de  a-şi  retrage  oferta,  prin
solicitare scrisă  adresată  autorităţii  contractante până  la
data  şi  ora  deschiderii  ofertelor.  Daca  un  ofertant  isi
retrage oferta dupa data limita  de depunere a ofertelor
pierde  garantia  de  participare  in  favoarea  autoritatii
contractante.
2.Ofertantul  poate  modifica  conţinutul  ofertei,  până  la
data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând
pentru  aceasta  autorităţii  contractante  o  cerere  de
retragere  a  ofertei  în  vederea  modificării.  Autoritatea
contractantă  nu  este  răspunzătoare  în  legătură  cu
posibilitatea  ofertantului  de  a  depune  noua  ofertă,
modificată,  până  la  data  şi  ora  limită,  stabilită  în
documentaţia de atribuire.

3.Riscurile  transmiterii  ofertei,  inclusiv  forţa  majoră,
cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante
decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru
depunere este considerată întârziată şi se returnează
nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor − Deschiderea  ofertelor  va  avea  loc  la  sediul
organizatorului in data de                  ,   ora _____,  la
care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare,
reprezentantii  operatorilor  economici  care  vor
prezenta si documentul de imputernicire .



VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:
Pentru   suprafeţele  de   păşuni  aflate  în  domeniul  privat  al  municipiului  Cluj-Napoca,  

evaluarea ofertelor se va face   dup  ă     următorii   factori de evaluare:  

1. valoarea cea mai mare ofertată exprimată în lei/ha/an  …….100 pct

   pentru  o  valoare  ofertata  mai  mica  decât cea  mai mare  valoare  ofertata,  punctajul  se
calculeaza astfel:

 P valoare ofertata_n=valoare ofertata_n/valoare maxima ofertata*100 puncte

valoarea minim  ă   ce poate fi ofertat  ă   este de  :        l  ei  /ha/an  



             Anexa nr. 2 la Regulamentul de păşunat

CALCULUL CAPACIT ĂŢII DE ÎNC ĂRCARE A PĂŞUNILOR

Capacitatea de păşunat sau încărcătura optimă de animale, se defineşte prin numărul
de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe 1 ha. de păşune, la care se
cunoaşte producţia de furaje disponibilă.  Pentru buna gestionare a pajiştilor păşunatul se
realizează la o densitate optimă de animale.

 În  actele  normative  în  vigoare  începînd  cu  anul  2014  se  precizează  că  este
obligatoriu să se respecte încărcătura minimă de animale  pe hectar de 0,3 UVM (unităţi de
vită mare, ce se constituie în unitate standard şi faţă de care se face conversia diferitelor
tipuri de animale).

În conformitate cu prevederile art. 9 şi 10 ale Ordinului nr. 544 din 21 iunie 2013 –
privind  metodologia  de  calcul  al  încarcaturii  optime  de  animale  pe  hectar  de  pajişte,
calculul se face luându-se în considerare producţia de masă verde/ha a pajiştii (P).

În  acest  sens,  în  condiţiile  în  care  municipalitatea  nu  deţine  date  referitoare  la
producţia de masă verde/ha a păşunilor, s-au solicitat date de la Direcţia pentru Agricultură
a judeţului Cluj. 

Conform  comunicării  acestora  producţia  de  masă  verde/ha  a  pajiştii  la  nivelul
judeţului Cluj a fost de 12890 kg/ha în anul 2011, de 12579 kg/ha în anul 2012, respectiv de
de 13670 kg/ha în anul 2013. Aşadar pe aceşti ultimi trei ani se înregistrează o medie de
13046 kg/an producţie masă verde. 

Din aceasta restul de masă verde/ha rămasă neconsumată de pe pajişte (R) este de
2609,2 kg/an. 
          Calcularea cantităţii totale de furaje disponibile/ha de pajişte (P.d.) se face prin
diferenţa între producţia de masă verde a pajiştii (kg/ha) - P şi restul de masă verde rămasă
neconsumată (kg/ha) – R  respectiv 10436,80 kg/ha.
         Încărcătura optimă de animale (I.A.) sau capacitatea de păşunat se stabileşte conform
formulei:
                Î.A. = P.d. \(C.i. x Z.p.),
    în care:
    Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajişte, exprimată în UVM/ha;
    P.d. - producţia disponibilă de masă verde - kg/ha;
    Z.p. - număr de zile de păşunat într-un sezon;
    C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM.
    [necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau ≈ 13 kg (65:5) substanţă
uscată (SU)]

Aşadar Î.A. = 10436,80/ (65 x 144) = 1,12 UVM/ha ,  respectiv  1 UVM/ha .
    Potrivit  aceluiaşi  act  normativ,  conversia  animalelor  în  UVM  se  face conform
coeficienţilor prevăzuţi în tabelul din anexa care face parte integrantă din ordin.
          În ordinul susmenţionat se mai precizează faptul că „Durata de păşunat este de
minimum 180 de zile în zona de câmpie şi de minimum 90 de zile în etajul subalpin şi
alpin”. În conformitate cu propunerea înaintată prin prezentul referat durata de păşunat este
de 144 zile pentru bovine ş cabaline, respectiv de 184 zile pentru ovine şi caprine.



Anexa nr. 3 la Regulamentul de păşunat

CAIET DE SARCINI

 Prezentul caiet de sarcini cuprinde date referitoare la obiectul şi durata închirierii, condiţiile de

exploatare a terenului, clauze financiare şi instrucţiuni pentru desfăşurarea licitaţiei şi a fost elaborat spre a

servi drept documentaţie de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a procedurii

de închiriere prin licitaţie publică.

Obiectul închirierii: terenuri agricole - categoria de folosinţă păşune permanentă, în baza amplasamentelor

aprobate de către Consiliul local.

 Terenurile care fac obiectul închirierii aparţin domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca.

 Durata de închiriere pentru anul 2014 va fi de 1 an, fără posibilitate de prelungire. Se va respecta

perioada de păşunat.

CONDIŢII DE EXPLOATARE A TERENULUI

Terenurile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi folosite pentru păşunatul animalelor. 

Chiriaşul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct terenul, pentru care va plăti o chirie anuală

la valoarea stabilită prin contractul de închiriere, în urma licitaţiei.

Chiriaşul  are  obligaţia  de  a  efectua  lucrările  de  întreţinere corespunzătoare  pentru

menţinerea/creşterea potenţialului de producţie al păşunii.

Chiriaşul trebuie să asigure capacitatea de păşunat sau încărcatura optimă de animale stabilită prin

hotărâre a consiliului local pe întreaga perioadă de păşunat.

 Chiriaşul trebuie să fie înregistrat cu animalele pentru care solicită păşune în Registrul National al

Exploatațiilor şi la registrul agricol din primărie.

                                                        



Operator economic         FORMULARUL A
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit
al ................................................ .. (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe pro pria r ăspundere, sub
sanc ţiunea excluderii din procedura şi sub sanc ţiunile aplicate faptei de fals
în acte publice, ca nu ma aflu în situa ţia prev ăzut ă la art. 180 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de
achizi ţie publica, a contractelor de concesiune de lucr ări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat ă cu modific ări şi complet ări
prin Legea nr. 337/2006 , respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat p rin
hot ărâre definitiva a unei instan ţe judec ătore şti pentru participarea la
activit ăţi ale unei organiza ţii criminale, pentru corup ţie, frauda şi/sau
spalare de bani.
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are dreptul de a
solicita, în scopul verific ării şi confirm ării declara ţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

  Data complet ării .............               Operator economic,
                                          ......... ..............
                                           (semnatu ra autorizata)



FORMULARUL C

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .....................
    (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
    1. Denumirea/numele:
    2. Codul fiscal:
    3. Adresa sediului central:
    4. Telefon:
       Fax:
       Telex:
       E-mail:

    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare . ........../(num ărul, data
şi locul de înmatriculare/înregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ........ ....../(în conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, da că este cazul: .........../
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de
înmatriculare/înregistrare)
    8. Principala piata a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
*T*
─────────────────────────────────────────────────────────────────

                           Cifra de afaceri anuala     Cifra de afaceri anuala
           Anul               la 31 decembrie               la 31 decembrie
                                 (mii lei)      (ec hivalent euro)
─────────────────────────────────────────────────────────────────

   1.
─────────────────────────────────────────────────────────────────

   2.
─────────────────────────────────────────────────────────────────

   3.
─────────────────────────────────────────────────────────────────

   Media anuala:
─────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                 Ca ndidat/ofertant,
                                                ... .................
(semnatura autorizata)

Formular nr. B



OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
Privind falimentul

Subsemnatul(a)..................................................  [se  insereaza  numele  operatorului
economic-peroana  juridică],  în  calitate  de  ofertant/candidat/concurent  la  procedura
de ......................... [se menţionează procedura] pentru inchirierea …............................... la data
de  ..............  [se  inserează  data],  organizată  de  ................................................  [se  inserează
numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:
− nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator

judiciar  sau  activităţile  mele  comerciale  nu  sunt  suspendate  şi  nu   fac  obiectul  unui
aranjament cu creditorii.  De asemenea, nu sunt  într-o situaţie similară  cu cele anterioare,
reglementată prin lege;

− nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a);

− 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 este stabilit până la data solicitată.................

− în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale fara sa existe situatii in care mi-
am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive care imi sunt imputabile,
fapt  care  a  produs  sau  care  a  fost  de  natură  să  producă  grave  prejudicii  beneficiarilor
acestuia;

− nu am fost condamnat, în ultimii trei 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.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că  autoritatea contractantă  are dreptul  de a solicita, în scopul verificării  şi  confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….

           (semnatura autorizată )



Formular 10B
OPERATOR ECONOMIC
__________________
   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să inchiriem păşunea
_____________ in  suprafata  de  _______   pentru  suma  de/la  un  tarif/la  un  tarif  mediu  de
_______________________________________lei/ha/an.
                                                                           (suma in litere si in cifre)

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
        (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Până  la încheierea şi  semnarea contractului de inchiriere această  ofertă,  împreună  cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
                        (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.
                                                       (denumire/nume operator economic)

BANCA  FORMULARUL
11
    ___________________
               (denumirea)



SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
                  (denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,
                      (denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii)

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de
                                                           (denumirea autorităţii contractante) 

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă
                    (în litere şi în cifre)

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă
să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora
dintre situaţiile următoare:

    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate 
                                                  (denumirea/numele)

a acesteia;
                    
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
                                                                                                    (denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
                                                                                                     (denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

             
          (semnătura autorizată)



Municipiul Cluj-Napoca                                                       Anexa nr. 4 la Regulamentul de păşunat
Judeţul Cluj
Nr. ............./data .................

                                           CONTRACT  DE ÎNCHIRIERE
 

Încheiat astăzi ..................

I. Părţile contractante
       1. Între Municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, telefon/fax ......, având codul de înregistrare fiscală
4305857, cont deschis la ........, reprezentat legal prin primar Emil Boc, în calitate de locator, prin R.A.D.P.
Cluj-Napoca 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. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de aprobare a închirierii nr. ....... din ........., s-a încheiat
prezentul contract de închiriere.

       II. Obiectul contractului
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea păşunii aflate în domeniul privat al
municipiului ..... pentru păşunatul unui număr de ...... animale din specia ......, situată în blocul fizic ....,
tarlaua ...., în suprafaţă de ........ ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale ....... şi din schiţa
anexată care face parte din prezentul contract.
    2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 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:
   a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea
contractului: bun de retur se constituie păşunea.;
   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: bunuri de preluare constituie amenajările realizate în ederea
exploatării contractului de locatar;
   c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:
bunuri proprii constituie utilajele şi uneltele folosite de locatar .
   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 păşune;
   b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii
covorului vegetal;
   c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de păşune.

    III. Durata contractului
    1. Durata închirierii este de 1 an, începând cu data semnării prezentului contract, cu respectarea
perioadei de păşunat, respectiv ........... , fără posibilitate de prelungire.
   



    IV. Preţul închirierii
    1. Preţul închirierii este de ...... lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată
în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 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  .........., deschis la
Trezoreria ......, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.
    3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de ....... şi 70% până la data de ..............

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 păşunile care fac obiectul contractului de
închiriere.

    2. Drepturile locatorului:
   a) să inspecteze suprafeţele de păşuni închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar.
Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului;
   b) să predea păşunea 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 păşuni;
   e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe păşuni şi să confirme prin
semnătură executarea acestora.

    3. Obligaţiile locatarului:
   a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a păşunilor 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 capacitatea de păşunat sau încarcatura optimă de animale stabilită prin hotărâre a
consiliului local pe întreaga perioadă de păşunat;
   e) să comunice în scris locatorului, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre
acestea, în vederea verificării capacitatea de păşunat sau încarcatura optimă de animale stabilită prin
hotărâre a consiliului local întreaga perioadă 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 păşunii;
   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;
   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 locatorului suprafaţa de păşuni ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin
egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
   n) să plătească 30% din prima de asigurare.

    4. Obligaţiile locatorului:
   a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
   b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
   c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
   d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor



prezentului contract.

    VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
Locatorul răspunde de: ............................................. .
Locatarul răspunde de: ............................................. .

    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;
   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 păşunii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat
terenul;
   k) în cazul în care se constată faptul că păşunea 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 ....... (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.

    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  ......... .

                    LOCATOR                                                                                   LOCATAR


