
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: reglementarea m odului de adm inistrare a suprefeței  de pajiște ce aparține domeniului privat al  Comunei 

Călinești, județul T eleorman, începând cu anul  2017 
 

Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 24.04.2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 65/19.04.2017; 
- raportul com partimentului  de specialitate, cu nr. 66/19.04.2017; 
- prevederile art.3, lit. ”d” și art. 9 alin. (2) - (3), art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013 privind  organizarea, 

adm inistrarea şi  exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea şi completarea şi completarea Legii 
nr.18/1991 a fondului  funciar; 

- prevederile art. 4, art. 5, art. 6 si art. 8 din H.G.R. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor perm anente şi pentru modificarea şi com pletarea Legii  fondului funciar nr. 18/1991 

- prevederile art. 1, alin. (2), lit. ”b” din Ordinul nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeŃelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
m unicipiilor 

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al  încărcăturii optime de anim ale pe hectar 
de pajiste 

- prevederile art.4, art.14 si art.15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr. 22/27.03.2017 privind stabilirea pretului mediu pentru masa 
verde de pajisti , pentru anul  2017; 

- prevederile amenajamentului pastoral privind pajiștile permanente ce aparțin domeniului privat al Comunei 
Călinești , județul Teleorman, aprobat prin HCL nr. 5/30.01.2015; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, alin. (9), art. 123 din Legea nr. 215/2001, a 
adm inistraŃiei publice locale, republicată, cu m odificarile si completarile ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 
adm inistrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodări re comunală, protec Ńia mediului, servicii şi 
com erŃ, cu nr.de inregistrare 1877/24.04.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 1879/24.04.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 1880/24.04.2017; 
 

În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) din 
Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a pajiștilor în suprafață de 811,42 ha, din domeniul privat al 
Comunei Călinești, județul Teleorman, cuprinse în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă docum entația privind închirierea prin licitație publică a pajiștilor în suprafață de 811,42 ha, din 
dom eniul privat al  Comunei Călinești , județul  Teleorman, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă prețul  minim  de pornire a licitiație la 168 lei/ha/an. 
Art.4. Se aprobă perioada de închiriere, care va fi de 7 ani , respectiv de la data semnării contractului de către 

ultim a parte, până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin ac t adițional, în condițiile legii . 



Art.5. Se aprobă Regulam entul de pășunat pe teritoriul administrativ al Comunei Călinești , județul Teleorman, 
anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Începând cu data prezentei își încetează aplicabili tatea HCL nr. 7/30.01.2015. 
Art.7. Secretarul com unei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul Teleorm an, in 

vederea exercitarii  controlului de legalitate, autorităŃilor în drept şi persoanelor îndreptăŃite. 
 
        
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
              DUMITRU MARIN                                                                                        SECRETAR, 
                                                            JALBĂ M ARIUS DUMITRU 
 
 
 
 
CĂLINEȘTI 
NR. 34/24.04.2017 



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/24.04.2017 
 

LISTA 
suprafețelor de pajiști permanente ce fac parte din dom eniul privat al Comunei Cîlinești , județul T eleorman care se 

închiriează 
 

Trupul de pajiște  

Nr.  Crt Denumire 

Parcele descriptive componente Suprafața (ha) 

0 1 2 3 
1 3 3.30 
2 4 32.57 
3 5 12.11 
4 28 0.72 
5 29 59.67 
6 30 43.40 
7 31 0.78 
8 33 25.82 
9 34 6.22 

10 

COPĂCEANCA + M ARIȚA 

35 5.05 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 189.6345 

11 37 0.72 
12 38 5.57 
13 39 2.33 
14 41 25.02 
15 72 2.23 
16 73 9.75 
17 83 29.09 
18 84 19.54 
19 85 46.42 
20 91 28.50 
21 92 8.79 
22 93 7.74 
23 94 1.55 
24 96 28.65 
25 97 16.15 
26 

L ICURICIU 

101 38.37 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 270.4265 

28 47 6.23 
29 48 24.94 
30 49 3.86 
31 64 2.22 
32 

ANTONEȘTI 

67 26.94 



33 68 16.48 
34 69 4.64 

TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 85.3051 
36 105 22.27 
37 106 77.32 
38 117 0.30 
39 121 28.63 
40 122 11.38 
41 126 7.27 
42 129 34.62 
43 130 23.53 
44 131 54.65 
45 

CĂLINEȘTI 

133 6.48 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 266.4582 

TOTAL GENERAL 811.8243 
 

Din suprafețele m enționate mai sus se asigură pășunatul crescătorilor de animale de pe raza Comunei 
Călinești , județul Teleorman, indiferent de participare la licitație. 

 
 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                  CONTRASEMNEAZĂ,  
              DUMITRU MARIN                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                                      JALBĂ M ARIUS DUMITRU



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 34/24.04.2017 
 

APROBAT, 
PRIM AR, 

                               HAITĂ GABRIEL 
 

DOCUM ENTAłIA DE ATRIBUIRE 
priv ind închirierea prin l icitație publică a proprietății “ Teren extravilan proprietate privată a comunei Călinești, din islazul comunal, caegoria 

de folosință – pășune, cu suprafața de 811,82 ha, amplasat pe teritoriul cadastral al com unei C ălinești, județul Teleorm an” 
 

I: INFORMATII GENERALE PRIVIND LO CATORUL 
Locator: Comuna Călinești, județul Teleorman, CIF 6491845 
Adresa postala: Localitatea:Călinești, județul Teleorman 
Email: calinesti@gmail. com , tel 0247 431177, Fax: 0247 431004 
 
II. INST RUCłIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE; 

 
Procedura selectată este lic itaŃia publicã, conform Regulamentului procedurii de licitatie. 
Orice persoană interesată are dreptul de a solic ita si de a obŃine docum entaŃia de atribuire. 
Orice persoană interesată are dreptul de a solic ita clarificări priv ind docum entaŃia de atribuire. 
Data lim ită de prim ire a solicitărilor de clarificări este precizata in calendarul procedurii, solicitari le de clarificari se fac in scris s i se 

depun la sediul locatorului, la adresa: Primăria com unei C ălinești, județul Teleorm an. 
Data lim ită de transm itere a răspunsului la solic itările de c larificări este precizata in C alendarul procedurii. 
Data lim ită de depunere a ofertelor este precizata in C alendarul procedurii. 
Deschiderea ofertelor depuse se va face in data stabilita in anuntul publicitar si mentionat in Calendarul procedurii, la sediul 

locatorului din com una C ălinești, județul Teleorm an, in prezenŃa comisiei de evaluare si a reprezentanŃilor ofertanŃilor. 
 

lll. CAIETUL DE SARCINI  
 
IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENT ARE A OFERTELO R. 
 

O ferta se redactează in l imba romană. 
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini si a Regulam entului procedurii. 
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta m ajora, cad in sarcina persoanei interesate. 

 
V. CRIT ERIU DE AT RIBUIRE : CEL M AI MARE NIVEL AL C HIRIEI 
 
VI. CAI DE AT AC 

SoluŃionarea litigiilor apărute in legătură cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de inchiriere, 
precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potriv it prev ederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare. AcŃiunea in justiŃie se introduce la secŃia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicŃie se află sediul 
locatorului. 
VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATO RII  
VIII. FORM ULARE - CERINTE MINIM E OBLIGATORII 
 
 
 
 
 

          ÎN TOCM IT, 
SEC RETAR, 

JALBĂ M ARIUS DUM ITRU 
 

       PREȘEDIN TE DE ȘEDIN ȚĂ                                                                          C ON TRASEM NEAZĂ,  
              DU MITRU M ARIN                                                                                                                               SEC RETAR, 

                                                                        JALBĂ MARIU S DUMITRU  



                                                                      APROBAT, 
                   PRIMAR, 

                                      HAITĂ GABRIEL 
 

STUDIU DE OPORTUNITAT E 
priv ind închirierea prin l icitație publică a proprietății “ Teren extravilan proprietate privată a comunei Călinești, din islazul comunal, caegoria 

de folosință – pășune, cu suprafața de 811,82 ha, amplasat pe teritoriul cadastral al com unei C ălinești, județul Teleorm an” 
 

1.  Descrierea proprietății im obiliare care urm ează să fie închiriată 
1.1  Amplasament 

Terenul ex travilan, din is lazul comunal, categoria de folosință – pășune este proprietatea priv ată a comunei Călinești, județul 
Teleorm an, conform procesului verbal din data de 31.08.1993.  
 

1.2  Regimul economic 
Folosirea actuală a proprietăți i imobiliare: pentru activ ități agricole și agrozootehnice (creșterea animalelor). 
Destinația stabil ită prin docum entațiile de urbanism și de am enajare a teritoriului:  zonă cu destinație activități agricole ș i 

agrozootehnice (creșterea anim alelor). 
 

1.3  Regimul tehnic 
Procentul de ocupare al terenului (POT): 0%  
Coeficientul de util izare al terenului (CU T):  95%  
Suprafețele parcelelor descriptive ale corpului de pășune C ălinești sunt identificate în tabelul următor: 

Trupul de pajiș te  

Nr.  C rt Denumire 

Parcele descriptive componente Suprafața (ha) 

0 1 2 3 

1 3 3.30 
2 4 32.57 
3 5 12.11 
4 28 0.72 
5 29 59.67 
6 30 43.40 
7 31 0.78 
8 33 25.82 
9 34 6.22 

10 

COPĂCEANCA + MARIȚA 

35 5.05 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 189.6345 

11 37 0.72 
12 38 5.57 
13 39 2.33 
14 41 25.02 
15 72 2.23 
16 73 9.75 
17 83 29.09 
18 84 19.54 
19 85 46.42 
20 91 28.50 
21 92 8.79 
22 93 7.74 
23 94 1.55 
24 96 28.65 
25 

LICURICIU 

97 16.15 



26 101 38.37 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 270.4265 

28 47 6.23 
29 48 24.94 
30 49 3.86 
31 64 2.22 
32 67 26.94 
33 68 16.48 
34 

ANTONEȘTI 

69 4.64 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 85.3051 

36 105 22.27 
37 106 77.32 
38 117 0.30 
39 121 28.63 
40 122 11.38 
41 126 7.27 
42 129 34.62 
43 130 23.53 
44 131 54.65 
45 

CĂLINEȘTI 

133 6.48 
TOTAL TRUP DE PAJIȘTE 266.4582 

TOTAL GENERAL 811.8243 

 
 
2.  M otivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică acordarea închirieri i 
Intenția C onsil iului Local al com unei Călinești, județul Teleorm an de a exploata în mod viabil terenul, în vederea reglem entării, 

organizării, administrării și exploatării pajiș ti lor permanente, care să aducă venituri substanțiale bugetului local al comunei Călinești prin 
încasarea unei chiri i în regim de închiriere ș i asigurarea unei ex ploatări adecvate ș i v iabile conform normelor de mediu pentru proprietatea 
im obiliară (teren extravilan) ce face obiectul închirierii, av ând temei legal legislația în v igoare privind procedura închirieri i și Ordonanța de 
U rgență nr. 34/2013 priv ind organizarea, administrarea ș i exploatarea pajiștilor și pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar 
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru buna desfășurare a procedurii închirieri i, C onsil iul Local al C om unei C ălinești, județul Teleorman, intenționează să ajute 
cetățenii din comunitatea locală (comuna Călinești), crescători de anim ale, precum și asociații le crescătorilor de anim ale (persoane juridice), 
pentru interesul local al com unei Călinești, respectiv al persoanelor fizice (av ând dom icil iul în comuna Călinești) și persoanele juridice (cu 
sediul social pe teritoriul comunei Călinești), crescători de animale ierbivore (bovine,  ovine, caprine), ce au ca obiect de activitate Creșterea 
anim alelor, îndreptățite să exploateze aceste pajiș ti naturale proprietate privată de interes local a com unei C ălinești, județul Teleorman. 

Conform art.  9, alin.  2 din OU G nr. 34/2013 priv ind organizarea, adm inistrarea ș i ex ploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea ș i completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, “punerea în v aloare a pajiști lor aflate în dom eniul priv at al com unelor, 
orașelor, respectiv al m unicipii lor și pentru folosirea efic ientă a acestora, U AT-urile, prin primari, în conformitate cu hotărârile consili ilor 
locale, în baza cererilor crescătorilor de anim ale, persoane fizice sau juridice av ând anim alele înscrise în RNE, încheie contracte de 
închiriere, în condiții le legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de anim ale deținute în exploatație, pe o 
perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.” 

Art. 9, alin. 3 din OUG menționat anterior prev ede următoarele: “consili ile locale ale com unelor, orașelor, respectiv ale m unic ipiilor vor 
dispune cu priv ire la inițierea procedurii de concesionare /  închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an,  în baza hotărârii consil iului local 
al comunei, orașului, respectiv al m unicipiului.” 

Art. 9,  alin. 3 din OUG menționat anterior prevede urm ătoarele: “resursele financiare rezultate din administrarea pajiștilor proprietate 
publică sau privată a comunelor, orașelor, respectiv a m unicipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipii lor ș i 
sectoarelor munic ipiului București, după caz.” 

 
3.  M otivele de ordin juridic care justifică acordarea închirieri i 
Demararea închirierii prin licitație publică a terenului are ca justificare: prevederile OUG nr. 34/2013 priv ind organizarea, administrarea 

și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și com pletarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991; HG nr. 1064/2013 priv ind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prev ederilor OUG nr. 34/2013; Ordinul MADR nr. 407/ 2013 și Ordinul M DRAP nr. 
2051/2013 priv ind aprobarea contractelor-cadru de concesiune ș i închiriere a suprafeșelor de pajiști aflate în dom eniul public / privat al 
comunelor, orașelor, respectiv al m unicipiilor; Ordinul MADR nr. 544/2013 priv ind m etodologia de calcul al încărcăturii optim e de anim ale pe 
hectar de pajiș te. 



 
4.  N ivelul minim  al chiriei 
Nivelul minim al chiriei anuale este de 168 LEI/HA/AN, conform raportului întocmit de secretarul comunei.  
 
5.  M odalitatea de acordare a închirieri i avută în vedere 
Modalitatea de acordare a închirieri i av ută în vedere este lic itația publică, conform regulamentului procedurii de l icitație. 
 
6.  Durata contractului de închiriere 
Durata contractului de închiriere este de 7 ani, conform art. 9, alin. 2 din OU G nr. 34/2013 priv ind organizarea, administrarea ș i 

ex ploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea ș i completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991. C ontractul de închiriere poate fi 
prelungit pentru o perioadă egală cu cel m ult jumătate din durata sa iniŃială. 
 

7.  Term enele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere 
Se estimează că procedura de închiriere v a fi finalizată la data de: 05.2017. 

 
          ÎN TOCM IT, 

SEC RETAR, 
   JALBĂ MARIU S DUMITRU  

 
 
 
 
       PREȘEDIN TE DE ȘEDIN ȚĂ                                                            CONTRASEMN EAZĂ,  
              DU MITRU M ARIN                                                                                                                   SEC RETAR, 
                                                                        JALBĂ MARIU S DUM ITRU 



 
APROBAT, 
PRIM AR, 

                                 HAITĂ  GABRIEL 
 

REGULAMENT UL PROCEDURII DE LICITATIE 
priv ind închirierea prin l icitație publică a proprietății “ Teren extravilan proprietate privată a comunei Călinești, din islazul comunal, caegoria 

de folosință – pășune, cu suprafața de 811,82 ha, amplasat pe teritoriul cadastral al com unei C ălinești, județul Teleorm an” 
 

CAP. I DISPOZIłII GENERALE 
 
ART. 1 

Prezentul regulam ent stabileste conŃinutul-cadru al caietului de sarcini, docum entaŃiei de atribuire a contractului de inchiriere, 
instrucŃiunile priv ind organizarea s i desfăsurarea procedurii de inchiriere a pasunilor, aflate in proprietatea privata a com unei, precum si 
cadrul general priv ind contractele de inchiriere de bunuri proprietate privata, în aplicarea prevederilor OU G nr. 34/2013. 
ART. 2 

(1) C ontractul de inchiriere are ca obiect pasunile aflate in proprietatea priv ata a Com unei C ălinești, județul Teleorman. 
(2) Contractul de inchiriere se încheie în conform itate cu legea română, indiferent de naŃionalitatea sau de cetăŃenia locatarului,  pentru 

durata de m axim 10 ani, conform OUG nr. 34/2013. C ontractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 
din durata sa iniŃială. 
ART. 3 

Pentru tinerea evidenŃei documentelor si inform aŃiilor cu priv ire la desfăşurarea procedurilor de inchiriere si la derularea 
contractelor de inchiriere, se întocmesc si păstrează două registre: 

a) registrul "Oferte", care cuprinde date si inform aŃii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de 
inchiriere; 

b) registrul "Contracte", care cuprinde date s i inform aŃii referitoare la ex ecutarea contractului de inchiriere. 
ART. 4 

(1) Se intocmeste dosarul inchirieri i pentru fiecare contract atribuit si se pastreaza atata timp cat contractul de inchiriere produce 
efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului de inchiriere. 

(2) Dosarul inchirierii trebuie sa cuprinda: 
a) Referatul de oportunitate al inchirierii; 
b) hotărârea de aprobare a inchirierii; 
c) anunŃurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de inchiriere; 

 d) caietul de sarcini; 
e) documentaŃia de atribuire; 
f) ofertele declarate castigatoare insotite de documentele care au stat la baza acestei deciz ii; 
g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
h) contractul de inchiriere semnat, însoŃit de schita de amplasare a pajiş ti i s i suprafata alocatã. 
h) proces – verbal de predare - primire amplasament; 

 
CAP. II PROCEDURA ADMINIST RATIVĂ DE INłIERE A INCHIRIERII 

 
SECTIUNEA 1 

IniŃiativ a inchirierii 
ART. 5 

(1) Inchirierea are loc ca urmare a solicitarii crescatorilor de animale m em brii ai colectiv itãŃii locale,  persoane fizice sau juridice, in 
baza unei cereri depuse de aceştia sau la initiativa locatorului. 

(2) SuprafeŃele de pajişti rãmase disponibile dupã satisfacerea nev oilor colectiv itãŃi i locale, pot fi contractate crescãtorilor de 
anim ale, persoane fizice sau juridice din unitãti le administrativ-teritoriale l imitrofe. 

(3) Initiativa inchirieri i are la baza studiului de oportunitate care cuprinde urmatoarele elemente: 
a) descrierea s i identificarea bunului care urmează să fie inchiriat; 
b) motiv ele de ordin economic, financiar, social si de m ediu, care justifică realizarea inchirieri i; 
c) nivelul m inim al chiriei; 
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere; 
e) durata estim ată a inchirierii; 
(4) S tudiul  de oportunitate se aprobă de către locator. 

 
SECTIUNEA a 2-a 

Procedura de atribui re 
ART. 6 

Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de inchiriere pãşuni: 
a) lic itaŃia publicã - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă; 
b) negocierea directă - procedura prin care locatorul negociază clauzele contractuale, inclusiv chiria, cu unul sau mai m ulŃi 

participanŃi la procedura de atribuire a contractului de inchiriere, procedura aplicata in cazul in care a fost depusa o singura oferta valabila 
sau exista mai multe oferte valabile cu aceeasi oferta de pret sau pentru suprafețe diferite de pășune. 



 
SECTIUNEA a 3-a 

DocumentaŃia de atribuire 
ART. 7 

(1) C aietul de sarcini se elaborează in conformitate cu prevederile  
- OU G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru m odificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; 
- Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeŃelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al munic ipiilor;  
- prev ederile Ordinului nr. 544/2013 privind m etodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajis te; 
- Hotararea nr. 1064/2013 priv ind aprobarea N ormelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 priv ind organizarea, 
admninistrarea si exploatarea pajistilor perm anente si pentru modificarea s i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 
  (2) C aietul de sarcini trebuie să cuprindă urm atoarele elem entele: 
- informatii generale priv ind obiectul inchirieri i 
- scopul inchirieri i  
- obiectul inchirieri i s i conditi i privind incheierea contractului 
- conditi i obligatorii privind exploatarea inchirierii 
- durata contractului de inchiriere 
- niv elul minim al chiriei 
- garantii 
- regimul bunurilor util izate de locatar in derularea inchirierii 
- obligatiile priv ind protectia mediului si a persoanelor 
- condiŃi ile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 
- c lauzele referitoare la incetarea contractului de inchiriere 
ART. 8 

(1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeste documentaŃia de atribuire. 
(2) DocumentaŃia de atribuire se aprobă prin hotărâre a consiliului local. 
(3) DocumentaŃia de atribuire va cuprinde urmatoarele elementele: 

- Informatii generale priv ind locatorul 
- InstrucŃiuni privind organizarea s i desfăsurarea procedurii de inchiriere; 
- Caietul de sarcini; 
- InstrucŃiuni privind m odul de elaborare si prezentare a ofertelor; 
- InformaŃii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare; 
- InstrucŃiuni privind m odul de utilizare a căilor de atac; 
- InformaŃii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 
- Calendarul procedurii. 

(4) Locatorul are obligaŃia să asigure obŃinerea docum entaŃiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o 
solicitare în acest sens, prin punerea la dispoziŃia persoanei interesate a unui ex emplar din docum entaŃia de atribuire, pe suport hârtie. 

(5) Pretul Documentatiei de atribuire este de 10 lei. 
(6) G arantia de partic ipare este de 10 lei. 

SECTIUNEA a 4-a 
Reguli privind anunŃul  de licitaŃie  

 
ART. 9 

(1) Se intocmeste anunŃul de lic itaŃie, după aprobarea docum entaŃiei de atribuire de către locator. 
(2) AnunŃul de licitaŃie va cuprinde urm atoarele elementele: 

1. Inform aŃii generale priv ind locatorul 
2. Inform aŃii generale priv ind obiectul inchirierii 
2.1 Procedura aplicata 
3. Inform aŃii privind documentaŃia de atribuire; 
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaŃiei de atribuire 
3.2. Denumirea s i adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obŃine un ex em plar din documentaŃia de atribuire 
3.3. Costul si condiŃii le de plată pentru obŃinerea acestui exemplar 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 
4. Inform aŃii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele 
4.3. Num ărul de exem plare în care trebuie depusă fiecare ofertă 
5. Data si locul la care se va desfăsura sedinŃa publică de deschidere a ofertelor 
6. Denumirea instanŃei competente în soluŃionarea litigiilor 
7. Data transmiterii anunŃului de licitaŃie către instituŃiile abilitate, în v ederea publicării 

 
SECTIUNEA a 5-a 

InstrucŃiunile privind organizarea şi desfăsurarea procedurii de inchiriere 
 



ART. 11 
InstrucŃiunile priv ind organizarea s i desfăsurarea procedurii de inchiriere se elaborează de către locator s i sunt prezentate in 

cadrul documentaŃiei de atribuire. 
ART. 12 

InstrucŃiunile priv ind organizarea si desfăsurarea procedurii de inchiriere se elaborează atât pentru procedura licitaŃiei, cât s i 
pentru procedura negocierii directe. 
 

SECTIUNEA a 6-a 
InstrucŃiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor 

 
ART. 13 

(1) Ofertantul are obligaŃia de a elabora oferta în conformitate cu prev ederile Regulamentului procedurii de licitatie, documentaŃiei 
de atribuire, caietului de sarcini. 

(2) O ferta are caracter obligatoriu, din punct de v edere al conŃinutului, pe toată perioada de valabilitate, respectiv 90 de zile, 
redactata in lim ba rom ana. 

(3) Persoana interesată are obligaŃia de a depune oferta la adresa si până la data limită pentru depunere, mentionate în anuŃurile 
publicitare s i in calendarul procedurii. 

(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forŃa m ajoră, cad în sarcina persoanei interesate. 
(5) O ferta depusă la o altă adresă a locatorului decât cea stabilită sau după expirarea datei l imită pentru depunere se returnează 

nedeschisă. 
(6) C onŃinutul ofertelor trebuie să răm ână confidenŃial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul urm ând a lua 

cunostinŃă de conŃinutul respectivelor oferte num ai după această dată. 
(7) Ofertele se depun la sediul Primariei Comunei Călinești, județul Teleorman, loc. Călinești, județul Teleorman,  intr-un plic  sigilat 

care vor contine documentele prevazute la art. 10 din Caietul de sarcini s i până cel târziu la data stabilita in anunŃul publicitar si calendarul 
procedurii. 

SECTIUNEA a 7-a 
Comisia de ev aluare 

ART. 14 
(1) C om isia de ev aluare este alcătuită dintr-un num ăr impar de m em bri. 
(2) Fiecăruia dintre m em brii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
(3) C om isia de ev aluare este alcătuită, din reprezentanŃi ai aparatului de specialitate al Prim arului, numiŃi în acest scop. 

ART. 15 
(1) C om ponenŃa com isiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleanŃii lor se stabilesc si sunt numiŃi prin dispoziŃia 

primarului. 
(2) Presedintele comisiei de ev aluare este numit de locator dintre reprezentanŃii acestuia în comisie. 
(3) Secretarul comisiei de ev aluare este num it de locator dintre m em brii acesteia. 

ART. 16 
(1) Fiecare dintre membrii comisiei de ev aluare benefic iază de câte un vot. 
(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul m ajorităŃi i m em brilor. 

ART. 17 
(1) M em brii comisiei de evaluare, supleanŃii trebuie să respecte reguli le privind conflictul de interese, astfel: 

- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaŃia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita s ituaŃiile de natură să 
determine apariŃia unui conflict de interese si/sau m anifestarea concurenŃei neloiale. 
- Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancŃiunea excluderii 
din procedura de atribuire. 
- Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/ev aluare a ofertelor următoarele persoane: 
a) soŃ/soŃie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
b) soŃ/soŃie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele care fac parte din consiliul de administraŃie, organul de 
conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanŃi,  persoane juridice; 
c) persoane care deŃin părŃi sociale, părŃi de interes, acŃiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanŃi sau persoane care fac parte din 
consiliul de administraŃie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanŃi; 
d) persoane care pot av ea un interes de natură să le afecteze im parŃialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 

(2) M em brii comisiei de evaluare şi supleanŃii sunt obligaŃi să dea o declaraŃie de com patibilitate, im parŃialitate si confidenŃialitate 
pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, ş i înainte de deschiderea ofertelor, care se v a păstra alături de dosarul 
inchirierii. 

(3) În caz de incompatibil itate, presedintele comis iei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existenta stării de 
incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei incom patibile, cu unul dintre membrii supleanŃi. 
ART. 18 

SupleanŃii participă la sedinŃele comisiei de evaluare num ai în situaŃia în care membrii acesteia se află în imposibil itate de 
participare datorită unui caz de incompatibil itate, caz fortuit sau forŃei m ajore. 
ART. 19 

AtribuŃii le comisiei de evaluare sunt: 
a) analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informaŃiilor si docum entelor cuprinse în plic; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia; 
c) analizarea s i evaluarea ofertelor; 



d) întocmirea proceselor-verbale; 
e) întocmirea raportului de evaluare; 
f) desem narea ofertei câstigătoare. 
ART. 20 

(1) C om isia de ev aluare este legal întrunită num ai în prezenŃa tuturor m em brilor. 
(2) C om isia de ev aluare adoptă deciz ii în m od autonom, numai pe baza documentaŃiei de atribuire s i cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 
ART. 21 

M embrii comisiei de evaluare au obligaŃia de a păstra confidenŃialitatea datelor, inform aŃiilor si documentelor cuprinse în ofertele 
analizate. 

SECTIUNEA a 8-a 
Comisia de solutionare a contestatiilor 

ART. 22 
(1) C om isia de solutionare a contestatiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri. 
(2) Fiecăruia dintre m em brii comisiei de solutionare a contestatii lor i se poate desem na un supleant. 
(3) C om isia de solutionare a contestati ilor este alcătuită, din reprezentanŃi ai consiliului local si ai aparatului de specialitate al 

Primarului. 
ART. 23 

(1) C om ponenŃa comisiei de solutionare a contestatii lor,  m em brii acesteia, precum si supleanŃii lor sunt numiŃi prin dispoziŃia 
primarului. 

(2) Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor este num it de locator dintre reprezentanŃii comisiei. 
(3) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor este numit de locator dintre membrii comisiei. 
(4) Deciziile comisiei de solutionare a contestati ilor se adoptă cu votul majorităŃi i membrilor. 
(5) M em brii comisiei de solutionare a contestatiei nu au dreptul de a participa la soluŃionarea unei contestaŃi i dacă se află în una 

dintre situaŃiile prevăzute mai jos, sub sancŃiunea nulităŃii deciziei pronunŃate: 
a) dacă acestia,  au vreun interes în soluŃionarea contestaŃiei sau când sunt soŃi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu 

vreuna dintre părŃi; 
b) dacă s-au pronunŃat public în legătură cu contestaŃia pe care o soluŃionează; 
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părŃi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri m ateriale ori altfel de avantaje. 
(6) În exercitarea atribuŃiilor sale, comisia de solutionare a contestati ilor adoptă decizii in conformitate cu legislatia in v igoare. 

 
CAP. III ATRIBUIREA CONT RACTULUI DE INCHIRIERE 

SECTIUNEA 1 
Depunerea ofertelor 

ART. 24 
(1) O fertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis si s igilat care va conŃine documentele prev ăzute la art. 10 din 

C aietul de sarcini. 
 (2) N u se adm it oferte alternative. 
 (3) U n ofertant nu poate depune o oferta individuala s i alta oferta comuna pentru acelasi lot. 

ART. 25 
(1) O ferta va fi depusă într-un singur exemplar original semnat s i daca este cazul stampilat de catre ofertant pe fiecare pagina. 

 
SECTIUNEA a 2-a 

LicitaŃia 
ART. 26 

(1) În cazul procedurii de licitaŃie deschisa locatorul va publica anuntul de licitatie la z iar si aviz ierul primariei. 
` (2) AnunŃul de licitaŃie se trimite spre publicare cu cel puŃin 10 de z ile calendaristice înainte de data l imită pentru depunerea 
ofertelor. 

(3) Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obŃine documentaŃia de atribuire, locatorul avand obligaŃia de a pune 
documentaŃia de atribuire la dispoziŃia persoanei interesate cât m ai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească o z i 
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

(4) Persoana interesată are obligaŃia de a depune dil igenŃele necesare, astfel încât să nu conducă la situaŃia în care docum entaŃia 
de atribuire să fie pusă la dispoziŃia sa cu mai puŃin de 2 z ile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in form a scrisa priv ind documentaŃia de atribuire. 
(6) Locatorul are obligaŃia de a răspunde,  în mod clar, complet s i fără ambiguităŃi, la orice c larificare solicitată, într-o perioadă care 

nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
(8) P rocedura de licitaŃie se poate desfăsura numai dacă în urm a publicării anunŃului de licitaŃie au fost depuse cel puŃin 3 oferte 

valabile. 
(9) În cazul în care în urma publicării anunŃului de lic itaŃie nu au fost depuse cel puŃin 3 oferte valabile, locatorul este obligat să 

consemneze aceastã s ituaŃie în procesul verbal de şedinŃă, după care se procedează la negocierea directă cu ofertanții care au depus 
oferte conform e,  dacă aceștia respectă condiŃii le s tabilite prin docum entaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, inc lusiv acceptarea 
preŃului de pornire la l icitaŃie. 

 (10) După deschiderea plicurilor în sedintă publică, com isia de evaluare elimină ofertele care nu conŃin totalitatea docum entelor 
de calificare. 
ART. 27 



După analizarea documentelor de calificare, secretarul com isiei de evaluare întocmeşte procesul-v erbal în care se va menŃiona 
rezultatul analizei, respectiv daca sunt toate documentele solicitate si se semneaza de catre toti m em brii comisiei de evaluare si de către 
ofertanŃii prezenti la deschidere. 
ART. 28 

(1) Orice deciz ie referitor la calificarea ofertantilor, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în 
cadrul unor sedinŃe ulterioare sedinŃei de deschidere a ofertelor. 
ART. 29 

(1) În urma analizării ofertelor de către com isia de evaluare, pe baza criteriilor de valabil itate, secretarul acesteia întocmeste un 
raport privind evaluarea ofertelor, pe care îl transmite locatorului. 

(2) Procesul-verbal se semnează de către toŃi m em brii comisiei de evaluare. 
ART. 30 

(1) În termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, locatorul inform ează, în scris, cu confirm are de 
primire,  toti ofertanŃii cu priv ire la rezultatul procedurii. 

(2) C ontractul de inchiriere se incheie dupa îm plinirea unui termen de 5 de zile calendaristice de la data realizării comunicării 
privind rezultatul procedurii. 

(3) În cazul negocierii directe termenul prevăzut la aliniatul de mai sus se reduce la 1 zi. 
ART. 31 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita c larificări si, după caz, com pletări ale 
documentelor prezentate de ofertanŃi pentru demonstrarea conformităŃii ofertei cu cerinŃele solicitate. 

(2) O fertanŃii trebuie să răspundă la solicitarea com isiei de ev aluare în maxim 2 z ile lucratoare de la primirea acesteia. 
 

SECTIUNEA a 3-a 
Negocierea directă 

ART. 32 
În cazul în care nu au fost depuse cel puŃin 3 oferte valabile, in  cazul in care exista mai m ulte oferte valabile cu aceeasi oferta de 

pret sau in cazul in care se solicita de catre mai multi ofertanti suprafete diferite din punct de vedere al locatiei, locatorul v a decide trecerea 
de îndata la procedura de negociere directă. 

 În urma desfăşurării negocierii directe cu ofertantul/ofertantii prezenti ale caror oferte sunt valabile, se încheie un proces v erbal în 
care sunt consemnate concluziile acestei proceduri. 
ART. 33 

Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă. 
ART. 34 

Pentru negocierea directă v a fi păstrată documentaŃia de atribuire aprobată pentru l ic itaŃie. 
ART. 35 

 (1) N egocierile se desfăsoară potrivit condiŃii lor prevăzute în docum entaŃia de atribuire. 
ART. 36 

(1) Pe parcursul procedurii de negociere directă,  comisia de evaluare poate propune locatorului solicitarea oricăror clarificări s i 
completări necesare, potriv it art. 31  

(2) În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, locatorul o transmite ofertanŃilor v izaŃi. 
(3) O fertanŃii trebuie să răspundă la solicitarea locatorului în term en de maxim 2 zile lucratoare de la prim irea acesteia.  

 
SECTIUNEA a 4-a 

Determinarea ofertei câstigătoare 
ART. 37 

(1) Pentru determinarea ofertei/ofertelor câstigătoare, comisia de ev aluare aplică criteriul de atribuire prevăzut în docum entaŃia de 
atribuire. 

(2) C riteriul de atribuire a contractului de inchiriere este cel m ai m are nivel al chiriei. 
(3) Locatorul are obligaŃia de a încheia contractul de inchiriere cu ofertantul/ofertantii a cărui/caror ofertă a fost stabil ită ca fi ind 

câstigătoare. 
 

ART. 38 
AnunŃul de atribuire se afiseaza la aviz ierul institutiei in termen de 20 z ile lucratoare de la data incheierii contractului de inchiriere. 
 

 
SECTIUNEA a 5-a 

Anularea procedurii de atribuire a contractului de inchiriere 
ART. 39 

Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte 
de data transmiterii com unicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în 
cazul în care se constată abateri grav e de la prev ederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac im posibilă încheierea 
contractului. 
ART. 40 

Locatorul are obligaŃia de a comunica, în scris, tuturor participanŃilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 z ile lucrătoare de la 
data anulării, atât încetarea obligaŃii lor pe care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cât s i m otiv ul concret care a determ inat 
decizia de anulare. 



CAP. IV CO NTRACT UL DE INCHIRIERE 
SECTIUNEA 1 

Încheierea contractului de inchiriere 
ART. 41 

(1) C ontractul de inchiriere se încheie în form ă scrisă, sub sancŃiunea nulităŃii. 
(2) Form a si conŃinutul-cadru al contractului de inchiriere sunt prezentate în cadrul Documentatiei de atribuire. 

ART. 42 
În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garantia de participare, iar locatorul 

incheie contractul de inchiriere cu ofertantul clasat pe locul 2, in conditii le in care oferta indeplineste conditii le de valabilitate.  
SECTIUNEA a 2-a 

Dreptur ile si obligaŃiile locatarului 
ART. 43 

(1) În temeiul contractului de inchiriere, locatarul dobândeste dreptul de a exploata, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile 
proprietate priv ata a C om unei C ălinești, județul Teleorman care fac obiectul contractului,  potriv it obiectiv elor stabilite de către locator. 

(2) Locatarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul inchirierii, potrivit naturii bunului si scopului 
stabilit de părŃi prin contractul de inchiriere. 
 
 
ART. 44 

(1) În temeiul contractului de inchiriere, locatarul are obligaŃia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate s i 
perm anenŃă, a bunurilor proprietate privata a Comunei Călinești, județul Teleorman care fac obiectul inchirieri i. 

(2) Locatarul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii. 
(3) Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea s i în modul stabil it în contractul de inchiriere. 
(4) Locatarul este obligat să respecte condiŃii le impuse de natura bunurilor proprietate privata a C om unei Călinești, județul 

Teleorm an. 
ART.45 

La încetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat să restituie locatorului bunurile de retur în mod 
gratuit si libere de orice sarcini. 
ART.46 

În condiŃi ile încetării contractului de inchiriere din alte cauze decât prin ajungere la term en, forŃa majoră sau cazul fortuit, locatarul 
este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate priv ata a Comunei Călinești, județul Teleorman, în condiŃi ile stipulate în 
contract, până la preluarea acestora de către locator. 
ART. 47 

În cazul în care locatarul sesizează existenŃa unor cauze sau iminenŃa producerii unor evenimente de natură să conducă la 
im posibilitatea ex ploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se im pun pentru asigurarea 
continuităŃi i exploatării bunului. 
 

SECTIUNEA a 3-a 
Dreptur ile si obligaŃiile locatorului 

ART. 48 
(1) Pe durata contractului de inchiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile inchiriate, v erificând respectarea obligaŃiilor 

asum ate de locatar. 
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează cu notificarea prealabilă a locatarului si în condiŃii le stabilite în contractul de 

inchiriere. 
ART. 49 

(1) Locatorul are dreptul să modifice în m od unilateral partea reglem entară a contractului de inchiriere, in conditii legale, din motive 
excepŃionale legate de interesul naŃional sau local. 

(2) Locatarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiŃi i stabil ite de locator,  fără a putea solic ita încetarea 
contractului de inchiriere. 

(3) Locatorul are dreptul să modifice anual suprafața închiriată, în funcție de apariția unor noi solicitări de aprobare a închirierii de 
suprafețe de pășune, pentru crescătorii de anim ale, persoane fizice sau juridice, de pe raza com unei care nu au participat în prim a fază de 
atribuire a contractelor de închiriere.  
ART. 50 

(1) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exerciŃiul drepturilor rezultate din contractul de inchiriere. 
(2) Locatorul nu are dreptul să modifice în m od unilateral contractul de inchiriere, în afară de cazurile prevăzute de lege. 
(3) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariŃia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

SECTIUNEA a 4-a 
Încetarea contractului de inchiriere 

ART. 51 
C ontractul de inchiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 

ART. 52 
(1) Locatorul poate denunŃa unilateral contractul de inchiriere în cazul în care interesul naŃional sau local o impune, prin 

denunŃarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă 
instanŃa de judecată; 



  (2) În situaŃia prevăzută la alin. (1), locatorul va notifica de îndată intenŃia de a denunŃa unilateral contractul de inchiriere si v a face 
menŃiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 

(3) PărŃile v or stabili cuantumul despăgubiri lor datorate locatarului si modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se 
stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul locatorului, dacă părŃile nu stabilesc altfel. 
ART. 53 

În cazul nerespectării din culpă a obligaŃii lor asumate de către una dintre părŃi prin contractul de inchiriere sau al incapacităŃi i 
îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăŃită sa rezilieze contractul, cu plata unei despăgubiri, dacă părŃile nu stabilesc altfel. 
ART. 54 

(1) În cazul dispariŃiei, dintr-o cauză de forŃă m ajoră,  a bunului inchiriat sau în cazul imposibilităŃii obiective a locatarului de a-l 
ex ploata,  acesta va notifica de îndată locatorului dispariŃia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia,  declarând 
renunŃarea la inchiriere. 

(2) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudic ii le suferite de locatar ca urmare a situaŃiilor 
prevăzute la alin. (1). 
ART. 55 

Prin contractul de inchiriere părŃile pot stabil i si alte cauze de încetare a contractului de inchiriere, fără a aduce atingere cauzelor s i 
condiŃiilor reglementate de lege. 
 

CAP. VI  SOLUłIONAREA CONT ESTAłIILOR 
ART. 56 

(1) O rice persoană care se consideră vătăm ată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al locatorului, prin încălcarea 
dispoziŃiilor legale în materia inchirierilor de bunuri proprietate privata, poate depune contestatie în term en de 2 z ile calendaristice,  începând 
cu ziua urm ătoare luării la cunostinŃă, cu priv ire la un act al locatorului considerat nelegal.  

(2) În v ederea soluŃionării contestaŃi ilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze comisiei de solutionare a 
contestatii lor. 

(3) Înainte de a se adresa comisiei de solutionare a contestatii lor, persoana vătămată notifică locatorului cu priv ire la pretinsa 
încălcare a dispoziŃi ilor legale în materia inchirierilor de bunuri proprietate privata s i la intenŃia de a sesiza comisia de solutionare a 
contestatii lor. 

(4) După primirea notificării, locatorul poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei 
încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau rev ocarea unui act emis în cadrul respectiv ei proceduri. 

(5) M ăsurile adoptate de locator se comunică în termen de o z i lucrătoare atât persoanei care a notificat locatorul, cât si celorlalŃi 
ofertanŃi implicaŃi. 

(6) Persoana vătămată care,  primind com unicarea de la locator, consideră că măsurile adoptate sunt sufic iente pentru remedierea 
pretinsei încălcări va transmite locatorului o notificare de renunŃare la dreptul de a form ula contestaŃie în faŃa comisiei de solutionare a 
contestatii lor sau, după caz, o cerere de renunŃare la judecarea contestaŃiei. 

(7) Locatorul poate incheia contractul de inchiriere num ai dupa com unicarea deciziei comisiei de solutionare a contestati ilor. 
 
 
 

     ÎN TOCM IT, 
                                                                                                 SEC RETAR, 

JALBĂ M ARIUS DUM ITRU 
 
 
       PREȘEDIN TE DE ȘEDIN ȚĂ                                              C ON TRASEMNEAZĂ,  
              DU MITRU M ARIN                                                                                                      SECRETAR, 
                                                              JALBĂ MARIU S DUMITRU 



 lll. CAIETUL DE SARCINI  
               

             APROBAT, 
PRIM AR, 

                         HAITĂ  GABRIEL 
 

 CAIET DE SARCINI 
priv ind închirierea prin l icitație publică a proprietății “ Teren extravilan proprietate privată a comunei Călinești, din islazul comunal, caegoria 

de folosință – pășune, cu suprafața de 811,82 ha, amplasat pe teritoriul cadastral al com unei C ălinești, județul Teleorm an” 
 
 

Avand in vedere prevederile: 
- OU G nr. 34/2013 priv ind organizarea, administrarea s i ex ploatarea pajisti lor permanente s i pentru m odificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 Ordinul m inistrului agriculturii, alim entaŃiei si pădurilor s i al m inistrului administraŃiei publice nr. 
226/235/2003 pentru aprobarea S trategiei privind organizarea activ ităŃii de îm bunătăŃire s i ex ploatare a pajistilor la nivel naŃional, pe termen 
mediu s i lung, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 priv ind administraŃia publică locală, republicată; 
- O.G. nr. 42/2004 priv ind organizarea activităŃii veterinare; 
- Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezv oltarii Rurale si Ministrul Dezvoltarii Regionale s i Administratiei Publice nr. 407 din 

31.05.2013 pentru aprobarea contractului-cadru de concesiune/ inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al 
comunelor, oraselor, respectiv municipii lor 

- prev ederile Ordinului nr. 544/2013 privind m etodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajis te; 
- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OU G nr. 34/2013 priv ind 

organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 
- Hotararea  C onsiliului Judetean Teleorman nr. 19 din 29.01.2015  privind stabilirea pretului mediu pentru masa verde de pajiști, 

pentru anul 2015; 
 
 
1. INFORM ATII GENERALE PRIVIND O BIECTUL INCHIRIERII 
1.1 Descrierea si identificarea bunului care urmează să fie inchiriat 
Pasunile aflate în dom eniul privat al comunei Călinești, județul Teleorm an, așa cum sunt descrise în raportul de oportunitate. 
 
1.2. DestinaŃia bunurilor ce fac obiectul inchir ierii; 
Pana la aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor comunei Călinești,  județul Teleorm an, crescatori de 

anim ale, privind inchirierea pasunilor de pe raza localitatii. 
Imbunatatirea nivelului de productie si util izarea pasunilor reprezinta o ax a prioritara a autoritatii  locale,  fiind in corelatie directa cu 

cantitatea si calitatea productiilor anim aliere obtinute, in special din exploatarea speciilor de bovine si ovine. 
 
1.3 Condi Ńiile de exploatare a inchi rierii 
Pentru suprafata de pasune care se inchiriaza, locatarul are obligatia realizarii lucrarilor de ex ploatare rationala si intretinere a 

acestor pasuni, prin lucrari de distrugere a musuroaielor, curatirea de m aracini si de v egetatie arbustifera nev aloroasa, combaterea 
buruienilor si executarea lucrarilor de desecare pentru eliminarea v egetatiei hidrofi le, precum si alte lucrari, astfel incat sa se asigure 
ridicarea potentialului de productie, accesul s i exploatarea respectiv elor pasuni in conditii optim e. 

 
2. SCOPUL 
a) menŃinerea suprafeŃei de pajiste; 
b) realizarea păsunatului raŃional pe grupe de anim ale si pe tarlale, cu scopul menŃinerii calităŃi i covorului vegetal; 
c) cresterea producŃiei de m asă verde pe ha pajiste. 
d) realizarea de stani noi. 
 
3. OBIECTUL INCHIRIERII SI  CONDITII PRIVIND INCHEIEREA CONTRACT ULUI 
3.1. Obiectul inchirieri i i l constituie inchirierea pasunilor aflate in dom eniul privat al C omunei C ălinești, județul Teleorm an. 
3.2. Terenurile sunt l ibere de sarcini si intra in posesia efectiv a a locatarului odata cu semnarea procesului verbal de predare - 

primire. 
3.3.  Atribuirea contractului de inchiriere se face numai dacă se îndeplinesc condiŃiile de calificare în conformitate cu caietul de 

sarcini s i cu documentaŃia de atribuire asigurându-se încărcătura de animale/ha deŃinute în exploataŃie de minim 0,3 U VM/ha. 
3.4 Se pot încheia contracte distincte pentru mai multe suprafețe, în funcție de cererile și ofertele conforme depuse.. 
 
4. CONDITII O BLIGATO RII PRIVIND EXPLOATAREA INCHIRIERII 
4.1. Destinatia: organizare pasunat pe specii de animale:  bovine, ovine, caprine; 
4.2.  Nerespectarea acestei prevederi da dreptul locatorului sa rezilieze unilateral contractul de inchiriere, dupa o preavizare de 30 

zile. 
4.3. Locatarului i i este interz isa cresterea la stana sau pe langa stana a porcilor sau pasarilor pentru a evita degradarea terenului. 
4.4. Locatarul are obligatia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de continuitate si de permanenta a terenului ce 

face obiectul inchirierii.  In acest scop el trebuie sa respecte incarcatura de animale/ha minima 0,3 U VM /ha, prezentand in acest sens in 



fiecare an, o declaratie pe propria raspundere priv ind efectiv ul anual de animale scoase la pasunat, declaratie ce va fi depusa la registratura 
Primariei comunei C ălinești, județul Teleorman pana cel tarz iu in data de 01 martie a anului respectiv . Daca din datele prezentate in 
declaratie reiese ca nu este respectata incaracatura minima 0,3 UVM/ha, pentru lotul respectiv si daca nu se respecta data m axima de 
depunere a declaratiei, atunci contractul se reziliaza de drept. 

4.5. Locatarul este obligat sa suporte toate cheltuieli le cu priv ire la indeplinirea contractului de inchiriere. 
4.6. Deasemeni locatarul va respecta toate legile in vigoare cu priv ire la obiectul inchirierii si va tine cont de Amenajamentul 

Pastoral pentru perioada 2015 – 2025, elaborat la nivelul Prim ăriei C om unei C ălinești, județul Teleorman. 
4.7. Locatarul v-a efectua anual lucrari de ferti lizare cu ingrasaminte organice, acestea ex ercitand un efect ameliorativ asupra 

insusirilor fiz ice, chim ice si trofice ale solului. O metoda simpla, deosebit de eficienta si foarte economica este fertil izarea prin tarlire. 
4.8. Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligatia sa respecte toate prev ederile si procedurile ce decurg din legislatia 

privind protectia m ediului. 
4.9. Inainte de iesirea la pasunat se v a face controlul sanitar - v eterinar al anim alelor prin certificatele eliberate de c ircumscriptia 

sanitar - veterinara. 
4.10. Locatarul are obligatia sa anunte circumscriptia sanitar – veterinara si P rim aria comunei C ălinești, județul Teleorm an, in 

termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, aparitia unor boli infectocontagioase sau a mortalitati i animalelor. 
4.11. Locatarul este obligat sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform Codului fiscal 

si a H otararii C onsiliului Local, priv ind stabil irea taxelor si impozitelor locale. 
4.12. Locatarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte, terenul si lucrarile ce fac obiectul contractului de inchiriere. 
4.13. Locatarul este obligat sa intrebuinteze bunul imobil – terenul – potriv it destinatiei sale – pasune. 
4.14. Locatorul are dreptul ca prin imputernicitii sai sa controleze m odul cum este folosit si intretinut de catre locatar terenul 

inchiriat si sa ia m asurile ce se impun in vederea unei bune intretineri si folosirii judicioase, potriv it destinatiei stabil ite in cadrul licitatiei. 
4.15. Terenul inchiriat v a fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul in care a fost inchiriat, iar eventualele 

schimbari de destinatie sunt interz ise. 
4.16.  La incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen, locatarul este obligat sa restituie locatorului,  in deplina 

proprietate, bunurile de retur  in mod gratuit si libere de orice sarcini, fara nici o pretentie de despagubire. 
 
5. DURATA CONTRACT ULUI DE INCHIRIERE 
Durata contractului de inchiriere este de 10 ani. 
 
6.NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 
6.1. Nivelul minim al chiriei este 168 lei/ha/an.  
6.2. Pentru anii fiscali urmatori, chiria se v a indexa in functie de indicele de inflatie aferent anului fiscal respectiv. 
6.3. Pentru loturile de mai sus, ofertantul trebuie sa-si elaboreze oferta in functie de proportionalitatea hectarelor care sunt 

pasunate de bovine, ovine, caprine. C omisia de evaluare va v erifica daca s-a respectat chiria minima propusa. 
6.4.  Tax a de inchiriere anuala se v a achita in lei,  de catre locatar in două transe:  30%  până la data de 31 m ai si 70%  până la data 

de 31 octom brie a fiecarui an. 
6.5. Chiria obtinuta din inchiriere va reprezenta venit la bugetul local. 
 
7. GARANTII 
7.1. Pentru a participa la l ic itatia priv ind inchirierea pasunilor apartinand com unei Călinești, județul Teleorman, persoanele fizice 

sau juridice, depun o garantie de participare in cuantum de 10 lei. 
7.2. Fiecare ofertant este obligat sa depuna garantia de participare pentru lotul pentru care oferteaza. 
7.3. Ofertantilor necastigatori li se v a restitui garantia de participare dupa data incheierii contractului de inchiriere. Durata de 

valabilitate a garantiei de partic ipare este de 90 zile de la data primirii ofertelor. Autoritatea contractantă va reŃine garanŃia pentru participare, 
ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaŃii: 

a) îs i retrage oferta în perioada de valabil itate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, nu se prezinta la data stabilita pentru incheierea contractului de inchiriere sau daca refuza 

incheierea contractului. 
7.4.  Garantia de participare se va prezenta in original, de catre toti ofertantii, la P rim aria comunei Călinești, județul Teleorm an, 

atasata la form ularul « Scrisoare de inaintare ». 
7.5.  Ofertele care nu sunt însotite de garantia de partic ipare, in cuantum ul, forma si avand perioada de valabil itate solic itate in 

documentatia de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. 
7.6. Perioada de v alabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la 

data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 
7.7. In cazul unei contestatii depuse si respinse de către organele abilitate să soluŃioneze contestaŃia, autoritatea contractanta va 

retine contestatorului garantia de participare.  
7.8. Ofertantului castigator i se va restitui garantia de participare. 
 
8.REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCAT AR IN DERULAREA INCHIRIERII 
C ategoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirieri ii sunt: 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice sarcini locatorului, la incetarea contractului de 

inchiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul inchirierii-pasunea 
b) bunuri de preluare – sunt considerate constructiile  realizate in conditiile legii cu autorizatie de construire, constructii care la 

ex pirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenŃia de a le prelua în schim bul plăŃii unei 
compensaŃii egale cu valoarea contabilă actualizată 



c) bunuri proprii – sunt bunurile care la incetarea contractului de inchiriere, ram an in proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care au apartinut locatarului s i au fost utilizate de catre acesta pe toata durata inchirierii-utilaje, unelte, etc. 

 
9. OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI A PERSOANELOR 
9.1 Pe durata executarii unor constructi i (stâni) se vor lua m asuri pentru protejarea calitatii aerului, apei s i solului conform 

legis latiei in vigoare. 
9.2 Dejectii le de la animale vor fi folosite in amestec cu apa pentru ferti lizarea zonei de pasunat s i asigurare masa furajera. 
9.3 Se va asigura protecŃia persoanelor care circulă în zonele inchiriate, îm potriva atacurilor animalelor din ferm e. 
 
10. CONDI łIILE DE VALABILIT AT E PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 
10.1 La licitaŃie participa persoane fizice sau juridice av ând anim alele înscrise în RN E conform art.9 alin (2) din OU G 34/2013. 
10.2 Oferta se transmite într-un singur plic s igilat, care se înregistrează, în ordinea primirii ofertelor, în registrul "O ferte", 

precizându-se data si ora. 
10.3 Pe plic se va indica obiectul inchirierii pentru care este depusă oferta (INCHIRIERE PASUN E ) si adresa ofertantului insotita 

de un numar de telefon. 
10.4 Plicul va trebui să conŃină: 
- o fisă cu informaŃii priv ind ofertantul 
- acte doveditoare priv ind intrarea în posesia caietului de sarcini – copie C hitanta 
- dovada platii garantiei pentru participare. C hitanta sau OP atasate de Formularul - Scrisoare de inaintare – in afara plicului. 
- acte doveditoare priv ind calităŃile si capacităŃile ofertanŃilor: 

- Dov ada detinerii unei incarcaturi minime de 0,3 U VM /ha pentru suprafata solic itata – AdeverinŃă de la registrul agricol 
de pe raza teritorială unde se află păsunea inchiriata; în cazul proprietarilor de animele m em bri ai colectiv ității locale, membrii în 
cadrul unei asociații patrimoniale, un centralizator care cuprinde acordul tuturor mem brilor priv ind depunerea cererii unice de plată 
de către asociație, datele personale de identificare, codurile m embrilor asociației și  num ărul de anim ale pe fiecare mem bru al 
asociației în parte. 
c) Act constitutiv, statut, copie conform cu originalul- pentru persoane juridice; 
d) Certificat de inregistrare C UI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice 
e) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice 
f) Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societati i comerciale din care sa rezulte ca societatea nu se afla in 

reorganizare judiciara sau falim ent- pentru personae juridice; 
g) C ertificat privind plata obligatii lor catre bugetul local eliberat de catre Prim aria in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din 

care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata 
h) Contractul cadru insusit, sem nat (s i stampilat-pentru persoane juridice/  fizice autorizate) pe fiecare pagina 
i) O ferta financiara privind v aloarea chiriei : ___lei/ha/an, respectiv____lei/an, respectiv e ___lei/___ ani – Form ular F6 
Ofertele v or fi num erotate, sem nate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentantii autorizat/autorizati 

corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. 
 
11.CLAUZELE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
11.1. Contractul de inchiriere inceteaza la ex pirarea datei stabil ite ca v alabilitate a acestuia. 
11.2. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre proprietar. 
11.3 In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin rezil iere de catre locator, cu plata unei despagubiri in 

sarcina locatarului in termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului inchiriat l iber de sarcini. 
11.4 Plata chiriei se va face in două transe: 30%  până la data de 31 m ai  si 70%  până la data de 31 octombrie a fiecarui an. 

Executarea cu intarz iere a acestei obligatii conduce la calculul penalitatilor de intarz iere conform dispozitiilor legale in vigoare.  Daca pana la 
sfarsitul anului nu se achita plata chiriei aferenta anului respectiv, contractul se va rezil ia de drept fara alte form alitati. 

11.5 Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza terenul unui tert. 
11.6 Locatarul poate renunta la inchiriere din motiv e obiectiv e, justificate. 
11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 z ile de la notificare. 
11.8. La incetarea din orice cauza a contractului de inchiriere, bunul care a facut obiectul contractului va fi returnat proprietarului 

liber de sarcini. 
 

            ÎNTOC MIT, 
SEC RETAR, 

     JALBĂ MARIUS DU MITRU  
 

       PREȘEDIN TE DE ȘEDIN ȚĂ                                              C ON TRASEMNEAZĂ,  
              DU MITRU M ARIN                                                                                                   SEC RETAR, 
                                                            JALBĂ M ARIUS DUM ITRU 



VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATO RII  
 

CON TRAC T-C ADRU   
de închiriere pentru suprafeŃele de pajişti aflate în domeniul priv at al comunei Călinești, județul Teleorm an  

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

 
   I. PărŃile contractante  

1.  CON SILIUL LOC AL AL COMUN EI CĂLIN EŞTI, judeŃul Teleorman cu sediul in localitatea C ălineşti, judetul Teleorman, str. 
Şoseaua Alex andriei, cod fiscal nr. 6491845, reprezentat prin HAITĂ GABRIEL, avand functia de Primar, in calitate de locator, pe de o parte,  

şi:  
   2. .... ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................. în calitate de locatar,  
 

în temeiul prevederilor Codului civil, al prev ederilor art. 123 alin. (2) din Legea adm inistraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi com pletările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consil iului Local al Comunei C ălinești, județul Teleorm an de 
aprobare a închirierii nr. ........., Procesului Verbal al ședinței de deschidere nr. ........, Raportului procedurii nr. ........, s-a încheiat prezentul 
contract de închiriere.  
   II. Obiectul contractului  
   1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajişti i aflate în domeniul privat al Comunei Călinești, județul Teleorm an pentru 
păşunatul unui număr de . ................. animale din specia ............... ......., situată în BF .... .., tarlaua ....., în suprafaŃă de . .. .. .. .. .. .. .ha, 
identificată prin număr cadastral ......... ...... ş i din schiŃa anexată care face parte din prezentul contract.  

În funcție de identificarea în teren a suprafețelor de pajiști suprafața poate fi m odificată prin act adițional. 
Locatorul are dreptul să modifice anual suprafața închiriată, în funcție de apariția unor noi solic itări de aprobare a închirierii de 

suprafețe de pășune, pentru crescătorii de anim ale, persoane fizice sau juridice, de pe raza com unei care nu au participat în prim a fază de 
atribuire a contractelor de închiriere.  
   2.  Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-v erbal în term en de 5 z ile de la data semnării contractului, 
proces-v erbal care devine anex ă la contract.  
   3. Categoriile de bunuri ce vor fi uti lizate de locatar în derularea închirierii sunt urm ătoarele:  
   a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: bunul inchiriat, fantani, 
garduri de imprejm uire;  
   b) bunuri de preluare care la ex pirarea contractului pot rev eni locatarului în m ăsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenŃia de a le 
prelua în schim bul plăŃii unei compensaŃii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform  caietului de sarcini:  constructi ile realizate in baza 
unei autorizati i de construire;  
   c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere răm ân în proprietatea locatarului: utilaje, unelte.  
   4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prev ăzute la pct. 3. l i t. a) se vor repartiza potriv it destinaŃiilor arătate la 
acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.  
   5. Obiectivele locatorului sunt:  
   a) menŃinerea suprafeŃei de pajiş te;  
   b) realizarea păşunatului raŃional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul m enŃinerii calităŃii cov orului vegetal;  
   c) creşterea producŃiei de masă v erde pe hectar de pajiş te.  
   III. Durata contractului  
   1. Durata închirieri i este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract, cuprinsă între 7 și 10 ani, conform prev ederilor art. 9, 
alin. (2) din OUG nr. 34/2013, cu modificările și com pletările ulterioare, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 15.04 – 31.10 a 
fiecărui an.  
   2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o încă perioadă, Ńinând cont de respectarea clauzelor contractuale,  valoarea inv estiŃi ilor 
efectuate de către locatar pe pajiş te şi altele asemenea,  cu condiŃia ca prin prelungire să nu se depăşească term enul maxim de 10 ani 
prevăzut la art. 9, alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificările și com pletările ulterioare.  
   IV. PreŃul închirierii  
   1. PreŃul închirieri i este de . .. .. . lei/ha/an, stabil it cu respectarea condiții lor art. 6, alin. (3) și (4) din Normele metodologice pentru 
aplicarea prev ederilor OUG 34/2013, cu modificările și completările ulterioare,  chiria ttală anuală (nr. haxpreț pe ha) find în valoare de ... ...... 
lei..  
   2. Suma totală prevăzută la pct. 1 v a fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 
deschis la Trezoreria . .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. . . .. ., sau în numerar la casieria unităŃii administrativ-teritoriale.  
   3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30%  până la data de  31 mai şi 70%  până la data de 31 octombrie a fiecarui an.  
   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.  
    6.  Prin exceptție de la alin. (3) pentru prim ul an de contract suma de plată v a fi achitată până la data de 31 octombrie. 
   V. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor  
   1. Drepturile locatarului:  
   - să ex ploateze în m od direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.  
   2. Drepturile locatorului:  

a) să inspecteze suprafeŃele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaŃiilor asumate de locatar. Verificarea se v a efectua numai 
cu notificarea prealabilă a locatarului 

   b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i l imitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;  



   c) să solic ite utilizatorului s ituaŃia lucrărilor realizate, cu v aloarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legis laŃiei în vigoare;  
   d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urm ează a fi executate de locatar pe pajişte;  
   e) să participe la recepŃionarea lucrărilor ex ecutate de către locatar pe pajiş te şi să confirme prin semnătură executarea acestora.  
   3. ObligaŃiile locatarului:  
   a) să asigure ex ploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenŃă a pajiş tilor ce fac obiectul prezentului contract;   
   b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parŃială este interzisă, sub sancŃiunea 
nulităŃii absolute;   
   c) să plătească chiria la termenul stabil it;  
   d) să respecte cel puŃin încărcătura minimă de 0,3 U VM /ha în toate zilele perioadei de păşunat;  
   e) să com unice în scris primăriei, în termen de 5 z ile de la v ânzarea anim alelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării 
încărcăturii minime de 0,3 U VM /ha în toate zilele perioadei de păşunat;  
   f) să păşuneze anim alele exclusiv pe terenul închiriat;  
   g) să practice un păşunat raŃional pe grupe de animale şi pe tarlale;  
   h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;   
   i) să nu introducă anim alele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajişti i;  
   j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaŃiei nefolositoare şi a excesului de apă, de ferti lizare, anual;  
   k) să respecte bunele condiŃii agricole ş i de m ediu, în conformitate cu prevederile legale în v igoare;  
   l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în m od gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de 
închiriere prin ajungere la termen;  
   m) să restituie concedentului suprafaŃa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiŃii cel puŃin egale cu cele de la momentul 
încheierii contractului;  
  n)  sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform Codului fiscal si a H .C .L. Călinești, județul 
Teleorm an, priv ind stabil irea tax elor si im pozitelor locale. 
   4. ObligaŃiile locatorului:  
   a) să nu îl tulbure pe locatar în ex erciŃiul drepturi lor rezultate din prezentul contract de închiriere;  
   b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute ex pres de lege;  
   c) să notifice locatarului apariŃia oricăror îm prejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;  
   d) să constate şi să comunice locatarului orice atenŃionare referitoare la nerespectarea c lauzelor prezentului contract.  
   VI. Clauze contractuale referitoare la împărŃirea responsabilităŃilor de mediu între părŃi  
    Locatorul răspunde de: dupa incheierea contractului de inchiriere responsabilitatile de mediu revin locatarului 
    Locatarul răspunde de:  indeplinirea tuturor responsabilitati lor de mediu prevazute in docum entatia de atribuire a contractului precum si in 
legis latia specifica aflata in v igoare,  pe toata durata contractului de inchiriere 
   VII. Răspunderea contractuală  
   1. Nerespectarea de către părŃi le contractante a obligaŃii lor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a 
părŃi i în culpă.  
   2. Pentru nerespectarea obligaŃiilor prevăzute în prezentul contract părŃi le datorează penalităŃi în l imitele stabil ite de legislaŃia în v igoare. 
Dacă penalităŃi le nu acoperă paguba, se vor plăti daune.  
   3. ForŃa m ajoră exonerează părŃile de răspundere.  
   VIII. Li tigii  
   1. Litigiile de orice fel ce v or decurge din exercitarea prezentului contract v or fi soluŃionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru 
este imposibil, vor fi rezolvate prin instanŃele de judecată.  
   2. Pe toată durata închirieri i, cele două părŃi se v or supune legislaŃiei în v igoare.  
   3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiŃi ile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civ il.  
   IX. Încetarea contractului  
    Prezentul contract de închiriere încetează în urm ătoarele s ituaŃii:  
   a) în cazul im posibil ităŃi i obiectiv e a locatarului de a-l ex ploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;  
   b) păşunatul altor anim ale decât cele înregistrate în RNE;  
   c) la expirarea duratei stabil ite în contractul de închiriere;  
   d) în cazul în care interesul naŃional sau local o im pune,  prin denunŃarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu 
plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanŃa de judecată;  
   e) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către locatar,  prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
locatarului;  
   f) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar,  cu plata unei despăgubiri în sarcina 
locatorului;  
   g) în cazul im posibilităŃii obiective a locatarului de a-l ex ploata, prin renunŃare, fără plata unei despăgubiri;  
   h) neplata la termenele stabil ite prin contract a chiriei şi a penalităŃilor datorate;  
   i) în cazul vânzării anim alelor de către locatar;  
   j) schimbarea destinaŃiei terenului, folosirea pajiş ti i 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. ForŃa majoră  
   1.  Niciuna dintre părŃi le contractante nu răspunde de neex ecutarea la termen sau/şi de ex ecutarea în mod necorespunzător - total sau 
parŃial - a oricărei obligaŃii care îi revine în baza prezentului contract,  dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaŃiei 
respectiv e a fost cauzată de forŃa majoră, aşa cum este definită de lege.  
   2. ApariŃia ş i încetarea cazului de forŃă majoră se vor com unica celeilalte părŃi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare 
scrisă, cu confirm area constatării ev enimentelor de acest gen de către autorităŃi le com petente.  În caz de forŃă majoră, com unicată ş i 



constatată în condiŃi ile de mai sus, exercitarea obligaŃiilor părŃilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menŃiunea că 
niciuna dintre părŃi nu va pretinde penalităŃi sau despăgubiri.  
   3.  Dacă în termen de . .. ..  .. .. .. . (z ile,  ore) de la producere ev enimentul respectiv nu încetează, părŃile 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 ex ploataŃiei pot continua derularea contractului.  
   XI. Notificări  
   1. În accepŃiunea părŃilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este v alabil îndeplinită dacă v a fi transmisă 
la adresa/sediul prev ăzută/prev ăzut în partea introductivă a prezentului contract.  
   2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transm isă prin scrisoare recomandată cu confirm are de primire (A.R.) ş i se 
consideră primită de destinatar la data menŃionată de oficiul poştal.  
   3. Dacă notificarea se trim ite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost ex pediată.  
   4.  Notificările v erbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părŃi dacă nu sunt confirmate prin interm ediul uneia dintre m odalităŃi le 
prevăzute la alineatele precedente.  
   XII. Dispozi Ńii finale  
   1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaŃia în v igoare pe parcursul executării sale, cu acordul părŃilor.  
   2.  Introducerea de clauze contractuale speciale,  modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face num ai prin act adiŃional 
încheiat între părŃile contractante.  
   3. Orice m odificări legale ale prev ederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.  
   4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanŃă cu prevederile sale,  în condiŃi ile în care contractul 
respectă prevederile art. 1.798 din Codul civ il.  
   5. Prezentul contract împreună cu anex ele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinŃa părŃilor.  
   6. Prezentul contract a fost încheiat într-un num ăr de . ..  .. .. . exemplare, din care . .. .. .. ..,  astăzi, . ..  .. .. .. .. .., data semnării lui,  în 
Primăria . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 
 

  LOCATOR,                                                                                     LOC ATAR, 
 CON SILIU L LOC AL CĂLIN EŞTI          
prin HAITĂ  GABRIEL, primar              
 
 
  AVIZAT DE LEGALITATE, 
             SECRETAR, 
JALBĂ MARIU S DUM ITRU 
 
 
 



VIII. FORM ULARE - CERINTE MINIM E OBLIGATORII 
 
OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOAN A FIZIC A 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 

Inregistrat la sediul autorităŃii contractante 
N r .............. / ............................ ...... 

 
 
 

SC RISOARE DE ÎNAINTARE 
Către ................. ....................... ........................ ................................................ .. . 

{denumirea autorităŃi i contractante si adresa completă) 
 
 

C a urmare a anunŃului de partic ipare apărut in Ziarul …………………………… cu nr ............... din ..... ................ ,  priv ind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului ............................................... ............... (denum irea contractului de inchiriere), noi 
................................... ........................ ... ................ (denum irea/numele ofertantului) v ă transmitem alăturat următoarele: 
1. Documentul 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・seria/numărul, emitentul) privind garanŃia 
pentru participare, in cuantumul si in form a stabil ite de dumneav oastră prin documentaŃia de atribuire; 
2. coletul s igilat s i marcat in mod vizibil, conŃinand, in original: 
a) oferta; 
b) documentele care insoŃesc oferta. 
 

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare s i va satisface cerinŃele. 
 

Data completării ............. .. 
 
C u stimă, 

Operator econom ic, 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
C AN DIDATU L/OFERTAN TU L                                                           Formularul F1 
_________________ ____ 
(denumirea/numele) 
 

 
INFORMAłII GENERALE 

 
 

1. Denumirea/num ele:__________________________________ ____________ 
2. Codul fiscal:________________________________ _____________________ 
3. Adresa:___________________ ________________________ _ 
4. Telefon:_________________________________ ____________ ___________ 
Fax:______________ ________________________ ____________ ___________ 
E-mail:_________________ ________________________ ____________ ______ 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ________________________ _______ 
(num arul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6.Obiectul de activ itate, pe dom enii: _________________________ ___________ 
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.Birourile fil ialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
 

 
Candidat/ofertant, 
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Form ular F6 

OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOAN A FIZIC A 
_________________ _ 
(denumirea) 

FORMU LAR DE OFERTĂ FIN ANCIARĂ 
C ătre 
COMUN A _________________ 
1. Ex am inand docum entaŃia de atribuire, subsemnatul _______________________ ___ 
reprezentant legal / im puternic it, al ofertantului ____________ ____________ _______ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prev ederile si cerinŃele cuprinse in documentaŃia mai sus m enŃionată, să 
oferim chiria de  _______________ lei/ha/an, respectiv ________________lei/an, respectiv: 
a) ___________________lei/__ani pentru lotul______________ ___________________ 
 (se v a introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
b) ___________________lei/________ ani pentru lotul________________________________ _ 
 (se v a introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
c) ___________________lei/__ ani pentru lotul_____________________ ____________ 
 (se v a introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
d)___________________lei/___ ani pentru lotul_____________ ____________________ 
 (se v a introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
 
2.  N e angajăm ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită castigătoare,  după primirea terenului inchiriat, să asigurăm prestarea 
servicii lor in conformitate cu programul de păsunat anexa la contract s i cu prevederile caietului de sarcini. 
3. N e angajăm  să m enŃinem această ofertă v alabilă pentru o durată de __________________________ zile, (durata in litere si cifre), 
respectiv pană la data de ___________________ (z iua/luna/anul), s i ea va rămane obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricand 
inainte de expirarea perioadei de v alabil itate. 
4. Pană la incheierea si sem narea contractului de inchiriere această ofertă, im preună cu 
comunicarea transmisă de dum neavoastră, prin care oferta noastră este stabil ită castigătoare,  vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativ ă, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un form ular de ofertă separat,  marcat in mod clar " alternativ ă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare. ) 
7. Am inŃeles si consimŃim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind castigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie in 
conformitate cu prevederile din docum entaŃia de atribuire. 
 
Data întocmirii .................................... 
N ume, prenum e. ........................ ........... 
Semnătura ...................... .................... 
FuncŃie..................................………… 



 
CALENDARUL PROCEDURII 

privind închirierea prin licitație publică a proprietății  “T eren extravilan proprietate privată a comunei  Călinești, din 
islazul comunal, caegoria de folosință – pășune, cu suprafața de 811,82 ha, amplasat pe teritoriul  cadastral al 

comunei Călinești, județul T eleorman” 
 
 
N r. crt. Pasi de urmat  Data  
1 Transm itere spre publicare a anuntului 

publicitar 
25.04.2017 

2 Aparitia anuntului public itar  26.04.2017 
3 Punerea la dispozitia persoanelor 

interesate a documentatiei de 
participare la l icitatie 

N u mai târziu de 04.05.2017 

4 Solicitarea de clarificari priv ind 
docum entatia de participare la licitatie 

N u mai târziu de 04.05.2017 

5 Transm itere raspuns la solicitarea de 
clarificari 

1 zi 

6 Depunerea ofertelor  Data limită 08.05.2017, ora 1400 
7 Deschiderea ofertelor  08.05.2017, ora 1600 

8 Solicitarea de clarificari priv ind oferta 
(daca este cazul) 

1 zi 

9 Primirea de raspuns la clarificari (daca 
este cazul) 

2 zile 

10 Intocmirea raportului procedurii de 
licitatie 

Maxim 10 zile de la deschiderea 
ofertelor 

11 Comunicarea rezultatului procedurii de 
licitatie – afisare la aviz ierul primariei 

1 zi de la data întocmirii raportului 
procedurii 

12 Depunerea contestatii lor 1 zi de la data comunicării 
13 Solutionarea contestati ilor 3 zile de la data primirii contestației 
14 Comunicarea hotararii com isiei de 

solutionare a contestatiilor – afisare la 
aviz ierul prim ariei 

1 zi de la data raportului de 
soluționare a contestației 

15 Incheierea contractului de inchiriere 5 zile de la data comunicării 
raportului procedurii – l icitație, în 

cazul negocierii directe term enul se 
reduce la 1 zi 

 
 
 
 
 

          ÎN TOCM IT, 
IN SPEC TOR, 

JALBĂ M ARIUS DUM ITRU 
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ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa nr. 3 la HC L nr. 34/24.04.2017 
Regulamentul  de pășunat 

 
CAPITOLUL I   

Principii generale 
 

Art. 1.  - (1) Regulamentul  de pășunat reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile perm anente de pe 
teritoriul  comunei.  

(2) Prev ederile prezentului regulam ent stabilesc drepturile şi obligaŃii le deŃinătorilor de animale, regimul de păşunat precum 
şi regulile  de exploatare a pajiş tilor ş i a păşunilor de pe teritoriul  comunei Călinești. 

Art. 2. - Regulam entul stabileşte obligațiile deŃinătorilor de anim ale, persoane fizice ş i juridice care au domiciliul sau 
reşedinŃa în comuna Călinești, privind înregistrarea anim alelor deŃinute în gospodărie în Registrul Național al Exploatați ilor și la registrul 
agricol, precum şi alte drepturi şi obligaŃiuni legate de deŃinerea animalelor. 
 

CAPITOLUL II  
Organizarea păşunatului 

 
Art. 3. - Păşunatul se execută organizat, pe terenurile evidențiate ca pajiște permanentă, în  baza unui contract de închiriere.  
Art. 4. - (1) Se stabilește  term enul  de păşunat pe pajiștile permanente în condiŃi i fav orabile de anotimp, de la 15 aprilie 

până la 31 octombrie. 
(2) În caz de necesitate  se poate m odifica termenul de păşunat prin hotărârea Consiliului Local. 
Art. 5. - Păşunatul de primăvară ş i de toamnă se v a desfăşura până la 15 april ie, respectiv după 31 octom brie exclusiv pe 

terenurile proprii ale deŃinătorilor de anim ale.   
Art. 6.  - Părăsirea locului desem nat pentru păşunat este interzisă înainte de term enele stabilite, cu excepŃia  cazului în care 

datorită secetei, pe trupul de pajiș te permanentă  stabil ită în contract, se m anifestă l ipsa de apă ş i de hrană. În acest caz se va adresa  
personalului din aparatul primarului, în vederea supunerii modificării contractului de concesiune cu un  nou amplasam ent.  

Art. 7. - Se pot stabili  limite inferioare de păşunat pentru animale potriv it înțelegerii anuale  între C OMUN A C ălinești și 
concesionari. 

Art. 8. - Este interz is păşunatul pe toată durata  anului pe terenurile care nu sunt evidențiate ca pajiști permanente. 
Art. 9. - (1) Păşunatul se efectuează pe pajiștile permanente aflate în proprietatea  publică sau privată a C om unei C ălinești 

pe baza unui contract de concesiune/ închiriere  între concesionari/locatari şi Comuna Călinești . Pășunatul poate fi efectuat ș i pe terenurile  
persoanelor fizice, în condițiile stabilite de părți. 

(2) Pe tot parcursul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit prin contractul de concesiune/ închiriere 
conform unei hărŃi-plan de situaŃie - care se anexează contract. 

Art. 10.  - DeŃinătorii de bovine, ovine, caprine  ş i cabaline pot solicita pentru sezonul de păşunat terenuri din pajiș tile 
perm anente  existente pe raza com unei C ălinești. 

Art. 11. - Solicitarea concesiunii/închirieri i  se efectuează de către persoanele fiz ice / juridice cu domicil iul/ sediu în com una  
C ălinești. 

CAPITOLUL III  
ObligaŃiile deŃinătorilor de animale 

 
Art. 12. - DeŃinătorii de anim ale, persoane fizice şi persoane juridice cu domicil iul sau reşedinŃa în comuna C ălinești, sunt 

obligaŃi: 
a) să înregistreze la registrul agricol, cadastru efectivele de anim ale; 
b) să actualizeze datele declarate la registrul agricol, în cazul în care s-a schimbat num ărul efectiv elor de anim ale; 
c) să înregistreze animalele în Registrul Național al Ex ploatațiilor; 
d) să se prezinte la registrul agricol în vederea obŃinerii avizelor sanitar-v eterinare necesare, să efectueze ex aminarea 

anim alelor, inclusiv cele de reproducŃie; 
e) să conducă animalele la locurile de adunare stabili te ş i să le predea paznicului; 
f) să efectueze păşunatul num ai pe terenul stabilit în contractul de concesiune;  
g) să nu lase nesupravegheate animalele pe pajiște; 
h) să achite am enda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului desemnat pentru păşunat, în 

interv al de 48 ore. 
 

CAPITOLUL IV  
ObligaŃiile concesionarilor 

 
Art. 13. - Concesionarii sunt obligaŃi: 
a) să încheie contractul de concesiune  cu deŃinătorii păşunilor, conform prevederilor prezentului Regulament; 
b) să respecte întocm ai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi am plasamentul de păşunat; 
c) să răspundă material pentru pagubele produse de anim alele  



d)  să efectueze lucrări de îmbunătăŃiri pe trupurile de pajiște permanentă primite în concesiune după cum urm ează: 
d.1. curăŃirea suprafeŃelor de pajiști permanente  de mărăcini, arbuști, pălămidă, buruieni, etc; 
d.2. nivelarea m uşuroaielor: 
d.3. strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe pajiștea concesionată/ închiriată; 
d.4. întreținerea căilor de acces către islazuri; 
e) să asigură integritatea terenurilor ş i culturilor limitrofe în cazul deplasării animalelor   de la un loc la altul;   
f) să respectă norm ele priv ind protecŃia împotriva incendiilor (evitarea oricărui risc de incendiu),  anunŃarea Serviciului 

voluntar pentru situații de urgență;  
g) să respectă normele priv ind silv icultura;  
h) să respecte norm ele sanitar-v eterinare (am enajarea carantinei ptr. anim alele bolnav e, înşti inŃarea în timp medicului 

sanitar-v eterinar despre bolile iv ite la animale; 
 i) să respecte regulile şi normele de  protecŃia m ediului.  

 
CAPITOLUL V  

ObligaŃiile concedentului 
 

Art. 14. - Concedentul are următoarele obligații: 
a) să nu îl tulbure pe concesionar în ex erciŃiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;  
b) să nu modifice în m od unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prev ăzute expres de lege;  
c) să notifice concesionarului apariŃia oricăror îm prejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;  
d) să constate ş i să comunice concesionarului orice atenŃionare referitoare la nerespectarea clauzelor contractuale 
e) să stabilească eventualele pagube survenite în urm a păşunatului, prin Servic iul comunitar pentru registrul agricol, 

cadastru, cartea funciară, agricultură ș i activ ități sanitar-veterinare, şi Poliția Locală. 
f) să aplice sancŃiuni împotriva celor care nu respectă prev ederile prezentului Regulament.  

 
CAPITOLUL VI  

SancŃiuni şi contrav enŃii 
 
Art. 15. - Potriv it  prezentului Regulam ent constituie contravenŃie urm ătoarele fapte: 
a) începerea păşunatului fără încheierea unui contractul de concesiune cu proprietarul terenurilor; 
b) păşunatul pe terenurile neevidențiate ca pășuni; 
c)  nerespectarea am plasam entului stabil it pentru păşunat prin contractul de concesiune; 
d) nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasam entului stabilit înainte de data stabilită prin prezentul 

Regulam ent; 
e) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile concesionate; 
f) păşunatul în tim pul nopŃii; 
g) deplasările neregulate de la o păşune la alta; 
h) acceptarea în turm e a animalelor străine (din afara com unei) ; 
i) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea ş i înregistrarea anim alelor; 
j) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare sau mai mic,  decât cel stabilit în contractul de concesiune. 
 
Art. 16. - Faptele prev ăzute la art. 15 se sancționează cu amendă de la 100 – 1.000 lei. 
Art. 17. - Constarea contravenții lor și aplicarea sancŃiunilor prev ăzute la art. 16, se face de persoanele desem nate de către 

primar. 
 
 

CAPITOLUL VI 
 Dispozi Ńii finale şi tranzitorii 

 
Art. 18. - Prezentul Regulament poate fi m odificat prin hotărâre a Consil iului Local al Com unei C ălinești și este v alabil până la 

modificarea Am enajamentului pastoral, în condițiile legii. 
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