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HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică prin metoda “ofertă în plic închis” 
a terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în suprafață de 26 ha
identificat ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș

 
Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș cu privire la  aprobarea închirierii

prin licitaţie publică prin metoda  “ofertă  în plic închis” a terenului  situat în extravilanul
localității  Bazoș,  oraș Recaș,  în  suprafață de 26 ha identificat  ca și  Ps 4065 Bazoș,
pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș; 

 referatul cu nr. 5.957 / 12.04.2017 întocmit de inginerul responsabil cu pășunile din cadrul
Primăriei oraşului  Recaş; 

 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu
completările și modificările ulterioare;

 prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile Ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului
Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  nr.  407/2.051/2013,  pentru  aprobarea
contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul
public  /  privat  al  comunelor, orașelor,  respectiv  al  municipiilor, modificat  prin  Ordinul
comun  al  Ministerului  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  și  a  Ministerului  Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123 alin. (2) din
Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  si
completările ulterioare;

  prevederile  art.  1777  din  Legea  nr.  287/2009,  privind  Codul  civil,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  Oraş  Recaş,  prin  care  se
acordă aviz favorabil;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 123 și art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Se  aprobă închirierea  prin  licitaţie  publică  prin  metoda  “ofertă  în  plic  închis”  a
terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în  suprafață de 26 ha identificat
ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș, identificată conform
anexei  nr.  1,  care  fac  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre,  în  vederea  pășunatului
animalelor.
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Art.  2. – Se aprobă caietul  de sarcini  privind închirierea prin licitaţie publică prin metoda
“ofertă  în plic închis” a suprafeței de pajiște menționată la art. 1, conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 150
lei / ha/ an.

Art. 3  . – Se aproba contractul de închiriere privind închirierea prin licitaţie publică prin metoda
“ofertă  în plic închis” a suprafeței de pajiște menționată la art. 1, conform anexei nr. 3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul orașului
Recaș,  inginerul  responsabil  cu  pășunile  din  cadrul  Primăriei  orașului  Recaș,  comisia  de
licitație și, după caz, comisia de soluționare a contestațiior. 

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Agricol din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

 

                    Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnează
                          Consilier                                                        Secretar oraș
                    Gabriel BĂCESCU                                      Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 20.04.2017
Nr. 149
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Recaș nr. 149 / 20.04.2017

CAIET DE SARCINI
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică prin metoda “ofertă în plic închis” a

terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în suprafață de 26 ha
identificat ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș

În temeiul prevederilor art.  1777 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, al prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Ordinului
comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației  Publice  nr.  407/2051  /  2013,  pentru  aprobarea  contractelor  cadru  de
concesiune  și  închiriere  a  suprafețelor  de  pajiște  aflate  în  domeniul  public  /  privat  al
comunelor,  orașelor,  respectiv  a  municipiilor,  modificat  prin  Ordinul  comun al  Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

       1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI PUBLICE
1.1. Licitaţia publică va avea loc în data de 23 mai 2017, la sediul Primăriei orașului Recaș,
Calea Timișoarei nr. 86, ora 10:00.

        2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII:    
2.1. Obiectul închirierii prin licitaţie publică prin metoda “ofertă în plic închis” a terenului
situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în suprafață de 26 ha identificat ca și
Ps 4065 Bazoș, pajiște  aflată în domeniul privat al Orașului Recaș.  Terenul care face
obiectul închirierii este identificat în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 149 / 20.04.2017 si va fi folosit
pentru pașunatul animalelor.
   
      3. DURATA ÎNCHIRIERII: 
3.1. Păşunea care face obiectul închirierii se închiriază pe perioada pasunatului în perioada
2016 – 2023.  

3.2. Durata închirierii poate fi prelungit, prin act adițional, pentru încă o perioadă,  ținând cont
de  respectarea  clauzelor  contractuale,  valoarea  investițiilor  efectuate  de  către  locatar  pe
pajiște  si  altele  asemenea,  cu conditia  ca prin prelungire  să nu se depaseasca termenul
maxim de 10 ani  prevazut la  art.  9  alin.  (2)  din  Ordonanța de Urgență  a Guvernului  nr.
34/2013,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  86/2014,  cu  modificările
ulterioare, și să nu existe restanțe la plata chiriei.

3.3. Modalitatea de plată şi clauzele speciale se vor stabili prin contractul de închiriere.
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        4. CARACTERISTICILE ÎNCHIRIERII: 
4.1. Pasunea va fi folosita numai pentru pasunatul animalelor, cu  respectarea dreptului de
preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale. Perioada de pasunat
este 1 aprilie - 31 octombrie a fiecarui an.

- se vor introduce pe pasune numai animale inmatriculate si cu actiunile sanitar-veterinare
efectuate;

- se va mentine in bune conditii agricole si de mediu suprafata inchiriata prin:curatare de
maracinisuri, plante toxice,pietre, musuroaie, administrare de ingrasaminte etc;

- arderea pajistilor  permanente  nu e permisa  decat  cu  acordul  autoritatilor  competente
pentru protectia mediului;

- banii  obtinuti  din  fonduri  guvernamentale  si/sau europene vor  fi  folositi  numai  pentru
efectuarea de lucrari pe pasune (administrare de ingrasaminte, suprainsamintare, curatare,
irigare,etc) sub indrumarea  specialistilor din cadrul DADR si al Primariei;

- se vor respecta regulile agro-zootehnice si se va muta periodic amplasamentul stanilor in
vederea asigurarii fertilizarii unor suprafete cat mai mari de pasune;

- se vor obtine avizele si acordurile legale.
    
     5 . ELEMENTE DE PREŢ:
5.1. Preţul minim al închirierii  este de 150 lei / ha /an. 

5.2. Preţul terenului licitat va fi cel puţin egal cu cel de la punctul 5.1. de mai sus si va fi
indexat anual cu rata inflaţiei.

5.3.  Preţul  închirierii  licitat,  alăturat  pentru primul  an de închiriere,  se va  plăti  după cum
urmează: 

a)  pentru  perioada  cuprinsă  între  data  încheierii  contractului  de  închiriere  şi  data  de  31
decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţa se plăteşte în termen de 5 zile
de la semnarea contractului de către părţi; 

b) pentru următorii ani ai închirierii, redevenţa se plăteşte în două tranşe, respectiv 50% din
cuantumul redevenţei până la data de 30 aprilie, iar diferenţa de 50% până la data de 31
octombrie.

        6. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII :
    Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii :

6.1. La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

6.2. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş;

6.3. La dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii
obiective a chiriaşului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

6.4. În cazul producerii de pagube repetate la culturile producatorilor agricoli;

6.5. În cazul în care terenul închiriat este afectat de lucrări impuse de resistematizarea zonei
sau capătă altă destinaţie de interes social; chiriasul, la somaţia Primăriei orasului Recas, va
elibera terenul, necondiţionat, în termen de 30 de zile, de la primirea somaţiei.

         7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
7.1. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante, în cursul derulării contractului de
închiriere, sunt de competenţa instanţelor de judecată.



       8. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE :
8.1. Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice, care sunt înregistraţi  în Registrul
agricol al orașului Recaș şi care pot asigura încărcătura minimă de animale pentru suprafaţa
solicitată. 

8.2. Achiziţionarea pachetului şi constituirea garanţiei de participare sunt obligatorii. 

8.3. Cel care participă la licitaţie este considerat că şi-a însuşit şi asumat toate obligaţiile
cuprinse în caietul de sarcini şi regulament.

8.4. Taxa de participare la licitaţie este de 100  lei.

8.5. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea chiriei, adică de 390 lei.

8.6. Taxa de participare şi garanţia de participare la licitaţie pot fi plătite la casieria Primăriei
orașului  Recaș  până  în  dimineața  zile  când  se  desfășoară  licitația  publică;  copiile  după
chitanțe vor fi depuse la registratura Primăriei orașului Recaș, 

8.7. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a
cel puţin 2 ofertanţi, persoane fizice. În situaţia în care la prima licitaţie (primul anunţ) nu se
prezintă cel puţin doi ofertanţi, licitaţia va fi anunţată din nou, fiind suficientă existenţa unei
singure oferte.

8.8. Persoanele fizice vor depune în copie, următoarele documente:

- buletinul de identitate;

- adeverinta de la Registrul Agricol unde figureaza inscris cu  animale;

- adeverinta de la A.P.I.A unde figureaza inscris cu  animale;

- adeverinta de la medicul veterinar privind sanatatea animalelor;

- dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor (certificat fiscal);

- dovada achitării taxei achiziționare caiet de sarcini, taxa de participare şi garanţia de
participare la licitaţie;

- procură  autentificată  la  notar  în  cazul  în  care  ofertantul  participă  la  licitaţie  prin
reprezentant.

       9. MODUL DE DESFĂŞURARE AL LICITAŢIEI :
9.1. Ofertanţii interesaţi, persoane fizice, pentru a participa la licitaţia publică organizată în
vederea închirierii  terenului  aparţinând domeniului  privat  al  orașului  Recaș,  aprobată  prin
hotărârea consiliului  local,  vor  depune la  sediul  organizatorului   documentele solicitate  şi
oferta, nominalizate în anunţul publicitar publicat în ziarul local.

9.2. Termenul de primire al ofertelor nu poate fi mai mic de 20 de zile calandaristice, începând
cu data publicării anunţului publicitar.

9.3. Depunerea ofertelor:

- ofertele vor fi redactate în limba română;

- oferta este fermă, definitivă şi obligatorie pentru participarea la licitaţie.



9.4. Oferta va cuprinde:

- cererea :

- oferta;

- dovada  depunerii  la  casieria  organizatorului  licitaţiei  a  garanţiei  de  participare
reprezentând 10% din valoarea chiriei, în numerar  sau cu ordin de plată cu viza Trezoreriei
municipiului Timișoara;

- dovada achitării la casieria organizatorului licitaţiei a taxei de achiziționare caiet de
sarcini în sumă de 50 lei.

- dovada achitării la casieria organizatorului licitaţiei a taxei de participare în sumă de
100 lei.

9.5. Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar.        

9.6. Ofertantul va introduce oferta în două plicuri, astfel :

- plicul exterior, pe care va fi scrisă adresa organizatorului licitaţiei, respectiv Primăria
orasului Recas, şi identificarea terenului supus licitaţiei publice în vederea închirierii. Pentru
continuarea desfăşurării  procedurii  de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor
exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute mai sus. 

- plicul interior va conţine oferta propriu-zisă. Pe plicul interior se va scrie numele şi
prenumele ofertantului, domiciliul (adresa) sau sediul societăţii, asfel încât să se poată restitui
acestuia oferta în cazul în care nu a fost adjudecată sau respinsă.

9.7. Fiecare participant poate depune o singură ofertă pentru un singur lot şi aceasta trebuie
semnată.

9.8. Ofertele  primite  şi  înregistrate  după termenul  limită  de  primire  prevăzut  în  anunţul
publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

9.9. Oferta trebuie să cuprindă toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

9.10. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente prezentării ofertei sale.

9.11. Dacă oferta nu răspunde la cerinţele licitaţiei, aceasta va fi  respinsă de comisia de
licitaţie.

9.12. În legătură cu ofertele se precizează următoarele :

- oferta  reprezintă  angajamentul  ofertantului  în  conformitate  cu  documentele
licitaţiei, este secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie;

- oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o
alcătuiesc;

- organizatorul  licitaţiei  are  dreptul  să  descalifice  orice  ofertant  care  nu
îndeplineşte, prin oferta prezentată, una sau mai multe cerinţe din documentele de licitaţie;

- revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare, atrage pierderea garanţiei
de participare;       

- ofertele aflate sub valoarea preţului minim depornire la licitaţie vor fi excluse.

9.13. Licitaţia are loc la data şi ora stabilită în anunţul de vânzare.

9.14. În cazul în care până la expirarea termenului  limită de depunere a ofertelor,  nu se
depun cel puţin două oferte, organizatorul va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar
procedura licitaţiei publice va fi reluată.



9.15. La  data,  ora  şi  locul  anunţat  pentru  deschiderea  licitaţiei  vor  fi  prezenţi  membrii
comisiei de licitaţie şi ofertanţii care au prezentat documentele necesare pentru participarea
la licitaţie, conform caietului de sarcini.

9.16. Preşedintele comisiei  de licitaţie descrie bunul imobil-teren, anunţă preţul  minim de
vânzare stabilit potrivit hotărârii consiliului local, pasul de licitaţie stabilit de comisie şi modul
de desfăşurare al licitaţiei.

9.17. În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare, un preţ egal
sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei. 

9.18. Dacă nici unul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire la licitaţie, licitaţia va fi reluată
la o dată ulterioară.

9.19. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 150 lei / ha / an. 

9.20. Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor
restitui nedeschise.

9.21. Daca  ofertantul  castigator  nu  se  prezinta  in  termen  de  5  zile  pentru  incheierea
contractului, se va organiza o noua licitatie.

           10. GARANŢII:
10.1. În vederea participării la licitaţie ofertanţii, persoanele fizice, sunt obligaţi să depună la
casieria organizatorului sau prin ordin de plată cu viza Trezoreriei municipiului Timișoara, taxa
de participare şi garanţia de participare.

10.2.  Ofertanţilor necăştigători li se restituie garanţia de participare pe bază de cerere.

10.3. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii:

- dacă ofertantul câştigător îşi retrage oferta în intervalul de la deschiderea ofertelor şi
până la comunicarea adjudecării;

- în  cazul  ofertantului  câştigător,  dacă  acesta  nu  se  prezintă  la  data  stabilită  de
comisia de licitaţie pentru perfectarea contractului de închiriere;

- în cazul respingerii (excluderii) de la licitaţie de către comisia de licitaţie.

         11. ANALIZAREA ŞI COMPARAREA OFERTELOR:
11.1. La termenul stabilit pentru deschiderea ofertelor comisia va analiza integritatea ofertelor,
legalitatea reprezentaţilor sau împuterniciţilor acestora.

11.2. Se consideră oferta adjudecată aceea a ofertantului care acceptă preţul prezentat de
către preşedintele comisiei şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.

11.3. Participanţii  la licitaţie pot formula contestaţii  cu privire la nerespectarea dispoziţiilor
legale cu privire la modul de organizare şi participare la licitaţie. Contestaţiile se depun la
comisia de licitaţie imediat după adjudecare. Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de
2 zile de la data depunerii acestora.

          12. DISPOZIŢII FINALE :
12.1. Ca urmare a adjudecării licitaţiei publice cel care a fost declarat câştigător va trebui să
se prezinte la Primăria orașului Recaș să semneze contractul de închiriere in termen de 7 zile
de la data solutionarii eventualelor contestatii.

12.2. Caietul de sarcini se va cumpăra de la sediul organizatorului.

12.3. Cumpărătorul caietului de sarcini care nu a prezentat oferta sau care nu a participat la
licitaţie, va suporta integral contravaloarea caietului de sarcini.



12.4.  Caietul de sarcini,  inclusiv toată documentaţia necesară participării  la licitaţie se va
pune la dispoziţia solicitantului de către organizator.

12.5. Preţul caietului de sarcini este de 50,00 lei.

                             Primar     Inspector
                  Ing. PAVEL TEODOR                                 Ing. ALBU MARIA ECATERINA

Preşedinte de şedinţă                            Contrasemnează
    Consilier                                               Secretar oraș

                           Gabriel BĂCESCU                             Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 149 / 20.04.2017

Nr. …….  /…………………….

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al Orasului Recaș

 

   I. Partile contractante
1. Intre  Orasul  Recaș,  cu  sediul  în  Recaș,  Calea  Timișoarei  nr.  86,  telefon  0356  /

177.278; fax: 0356 / 1777.279, având codul de înregistrare fiscală 2512589, cont deschis la
RO08TREZ62121A300530XXXX, reprezentat legal prin primar ing. Pavel Teodor, in calitate
de locator, 
si
   2. .........................., domiciliat in localitatea ........................, nr. ......., judetul Timis, posesor
al  C.I  seria  ............  nr.  ......................  eliberată  de  ..............  la  data  de  ...........,
CNP  .....................................,  nr.  din  Registrul  național  al  exploatațiilor  (RNE)
RO....................., telefon ............., in calitate de locatar,

În temeiul prevederilor art.  1777 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, al prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Ordinului
comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației  Publice  nr.  407/2051  /  2013,  pentru  aprobarea  contractelor  cadru  de
concesiune  și  închiriere  a  suprafețelor  de  pajiște  aflate  în  domeniul  public  /  privat  al
comunelor,  orașelor,  respectiv  a  municipiilor,  modificat  prin  Ordinul  comun al  Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a procesului-verbal
de licitație cu nr. ______ / ____________

   II. Obiectul contractului
   1. Obiectul prezentului contract il constituie închirierea pajiștii aflate in domeniul privat al
Orașului Recaș pentru pășunatul unui număr de ........... animale din specia ovine,....... capete
bovine, situata in blocul  fizic .......,  tarlaua PS 4065, în suprafață de 26 ha, în localitatea
Bazoș, conform schiței anexate care face parte din prezentul contract.
   2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe baza de proces-verbal in termen
de  5  zile  de  la  data  semnării  contractului,  proces-verbal  care  devine  anexa  la  contract.
   3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea închirierii sunt următoarele:
   a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit  si libere de orice sarcini locatorului la
expirarea contractului: terenul;
   b)bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului in masura in care
acesta din urma isi manifestă intenția de a le prelua in schimbul plații unei compensații egale
cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: -;
c)bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere raman in proprietatea locatarului: - 
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   4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a)
se vor repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, in
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
   5. Obiectivele locatorului sunt:
   a) menținerea suprafeței de pajiște;
   b)realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii  
calității covorului vegetal;
   c) creșterea producției de masă verde pe hectar de pajiște.
   
 III. Durata contractului

1. Durata închirierii  este de 7 ani,  incepând cu data semnării  prezentului  contract,  cu
respectarea perioadei  de  pășunat,  respectiv  1  APRILIE -  31  OCTOMBRIE  a fiecărui  an.
   2.  Contractul  de închiriere poate fi  prelungit,  prin act adițional,  pentru încă o perioadă,
ținând cont de respectarea clauzelor contractuale,  valoarea investițiilor  efectuate de către
locatar pe pajiște si altele asemenea, cu conditia ca prin prelungire să nu se depaseasca
termenul maxim de 10 ani prevazut la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.  34/2013,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  86/2014,  cu  modificările
ulterioare, și să nu existe restanțe la plata chiriei.

3. La expirarea termenului prevăzut, chiriaşul va preda terenul pe bază de proces-verbal,
cel puţin în aceleaşi condiţii de calitate ca şi la preluare. 

4. În prezentul contract nu işi găseşte aplicabilitatea art. 1810 Noul Cod Civil, în sensul că
tacita relocaţiune nu operează. 

5. În cazul în care terenul  închiriat  este afectat de lucrări  impuse de resistematizarea
zonei  sau capătă altă  destinaţie  de interes social,  chiriasul,  la  somaţia  Primăriei  orasului
Recas, va elibera terenul, necondiţionat, în termen de 60 de zile, de la primirea somaţiei.

   IV. Prețul închirierii
   1. Prețul inchirierii este de ......... lei / ha / an, chiria totală anuală (nr. ha x pret pe ha) fiind in
valoare de ..................... lei/an.

2. Chiria  se  indexează  anual  cu  rata  inflaţiei  comunicată  de  Institutul  Naţional  de
Statistică pentru ultimele 12 luni, anterioară datei la care s-a efectuat plata chiriei. 
    3. Suma totală prevazută la pct. 1, se va plăti după cum urmează: 
a) –  pentru perioada cuprinsă între data încheierii  contractului  de închiriere şi data de 31
decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţă se plăteşte în termen de 5 zile
de la semnarea contractului de către părţi; 
b) – pentru următorii ani ai închirierii, redevenţa se plăteşte în două tranşe, respectiv 50% din
cuantumul redevenţei până la data de 30 aprilie, iar diferenţa de 50% până la data de 31
octombrie.

4. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru
fiecare zi  de intârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul  derulării  contractului.
   5. Neplata chiriei pănă la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

   V. Drepturile si obligațiile părtilor
   1. Drepturile locatarului:
   – să exploateze in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul

contractului de închiriere.

      2. Drepturile locatorului:
a) sa  inspecteze  suprafetele  de  pajisti  inchiriate,  verificand  respectarea  obligatiilor
asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a locatarului;
b) sa predea pajistea locatarului,  indicandu-i  limitele, precum si inventarul existent, pe
baza de proces-verbal;



c) sa solicite utilizatorului  situatia lucrarilor realizate, cu valoarea exacta a acestora si
devizul aferent, conform legislatiei in vigoare;
d) sa isi dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de locatar pe
pajiste;
e) sa  participe  la  receptionarea  lucrărilor  executate  de  catre  locatar  pe  pajiște  si  să
confirme prin semnatură executarea acestora;
f) să solicite situaţia exactă a efectivului de animale învoite la păşunat pe categorii de
vârstă şi datele de identitate ale fiecărui proprietar, pe tot cuprinsul perioadei de valabilitate
a contractului; 
g) să verifice modul în care sunt respectate regulile specifice privind folosirea raţională a
păşunilor,  făcând  demersuri  de  tragere  la  răspundere  a  persoanelor  responsabile  de
nerespectarea a acestora, împreună cu alte organe abilitate; 
h) să  verifice  modul  de  executare  şi  calitatea  lucrărilor  de  întreţinere  a  păşunilor
închiriate, iar la finalizarea acestora să încheie cu chiriaşul un proces-verbal de recepţie a
lucrării. 
i) să verifice efectivele de animale învoite la păşunat şi modul exploatare a păşunii. 
j) să asigure pașnica și liniștita folosință a terenului.

3. Obligatiile locatarului:
1. a) să asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce
fac obiectul prezentului contract;
b) sa nu subânchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subânchirierea totală

sau parțiala este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să achite impozitul pe teren aferent pășunii închiriate.
e)  să  respecte  cel  putin  incărcătura  minimă  de  0,3  UVM/ha  in  toate  zilele  perioadei  de
pășunat;
f) să comunice in scris primăriei, in termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora
dintre acestea, in vederea verificării  respectării  incăcăturii  minime de 0,3 UVM/ha in toate
zilele perioadei de pășunat;
g) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
h) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale;
i) să introducă animalele la pășunat numai in perioada de pășunat stabilită;
j)să nu introducă animalele la pășunat in cazul excesului de umiditate a pajiștii;
k) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de
apă, de fertilizare, anual;
l) să respecte bunele conditii agricole și de mediu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
m) să restituie locatorului, in deplină proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
n)  să  restituie  concedentului  suprafața  de pajiște  ce  face obiectul  prezentului  contract  in
condiții cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului;
o) să asigure paza bunului închiriat; 
p)  să  folosească  terenul,  numai  potrivit  destinaţiei  sale  şi  a  scopului  pentru  care  a  fost
încheiat  contractul  de  închiriere;  să  nu  schimbe destinația  pășunii  pentru  care  s-a  făcut
închirierea,  să  asigure  întreţinerea  şi  curăţenia  acesteia  precum  şi  exploatarea
corespunzătoare a utilităţilor de pe păşune;
q) să respecte limitele terenului de păşune menţionat la art.1 din contract şi să nu păşuneze
dincolo de aceste limite stabilite; 
r)  sa utilizeze toate sumele incasate ca subventii pe unitatea de suprafata prin schema de
sprijin SAPS exclusiv pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunii si a utilitatilor de pe
suprafetele de pasune;



s) chiriaşul îl va înştiinţa în termen de maxim 24 de ore pe proprietar despre orice acţiune a
unei terţe persoane care îi tulbură folosinţa; 
ș) chiriasul,are obligatia sa primeasca pe păsunea inchiriată animale apartinând cetațenilor
din localitate, contra cost, pe baza de contract, fără a depăși incărcătura de animale /ha. În
caz de refuz ,contractul se reziliază.
t) să efectueze lucrări de investiții si intreținere a suprafeței de păsune mentionată la art. 1 din
prezentul contract, din fonduri proprii (exclusiv taxa de pășunat) și din sumele incasate ca
subvenții pe unitatea de suprafață.Vor fi executate urmatoarele lucrări:
  fertilizarea  corectă  prin  mutarea  ţarcurilor,  suficient  de  des  pentru  evitarea  degradării
terenului; 
 îndepărtarea de pe păşune a buruienilor (urzică, scaieţi, holeră,etc.) 
 amenajarea şi întreţinerea surselor de apă (fântâni); 
 delimitarea şi împrejmuirea zonelor periculoase pentru animale; 
 folosirea păşunii numai în scopul pentru care s-a închiriat – creşterea animalelor – 
  să scoată la păşunat numai animalele sănătoase, însoţite de certificat sanitar- veterinar şi
dovada înscrierilor în Registrul Agricol al Oraşului Recaş. 
  să  admită  şi  animale  din  alte  localităţi  numai  ale  ciobanilor  care  îngrijesc  animalele  la
păşunat ale locuitorilor orasului, în aceleaşi condiţii ca şi cele locale. 
  să  nu  ardă  miriştele,  stuful,  tufărişurile  sau  vegetaţia  ierboasă,  fără  acceptul  autorităţii
competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice pentru
situaţii de urgenţă. 
ț) să obţină avizele şi acordurile legale;
u)  să  nu  construiască  sau  să  depoziteze  pe  pășune  materiale  sau  utilaje  care  duc  la
degradarea acesteia.

2. În cazul decesului chiriaşului, moştenitoriilor acestuia legali sau testamentari, le revin toate
drepturile şi obligaţiile titularului decedat, daca se doreste preluarea contractului și dacă se
menține efectivul de animale. 

4. Obligatiile locatorului:
a) să predea chiriaşului  terenul  cu destinaţia pajiștii  aflate in domeniul  privat al  Orașului
Recaș pentru pășunatul unui număr de......... animale din specia ovine situată in blocul fizic
......., tarlaua PS 4065 în suprafață de 26 ha localitatea Bazoș, oraș Recaș, începând cu data
de …………….. până la data de ………………, pe baza unui proces-verbal de predare-primire
încheiat între părţi; 
b)  să asigure sprijinul  şi  colaborarea cu chiriaşul  suprafeţei  pentru realizarea lucrărilor  de
întreţinere a păşunilor conform reglementărilor legale aplicabile în vigoare; 
c) să solicite situaţia exactă a efectivului de animale învoite la păşunat pe categorii de vârstă
şi  datele  de  identitate  ale  fiecărui  proprietar,  pe  tot  cuprinsul  perioadei  de  valabilitate  a
contractului; 
d)  să verifice modul în care sunt respectate regulile specifice privind folosirea raţională a
păşunilor,  făcând  demersuri  de  tragere  la  răspundere  a  persoanelor  responsabile  de
nerespectarea a acestora, împreună cu alte organe abilitate; 
e) să verifice modul de executare şi calitatea lucrărilor de întreţinere a păşunilor închiriate, iar
la finalizarea acestora să încheie cu chiriaşul un proces-verbal de recepţie a lucrării. 
f) să verifice efectivele de animale învoite la păşunat şi modul exploatare a păşunii. 
g) să  nu  il  tulbure  pe locatar  in  exercițiul  drepturilor  rezultate  din  prezentul  contract  de
închiriere, asigurând pașnica si liniștita folosintă a terenului;
h) să nu modifice in mod unilateral contractul de închiriere, in afara de cazurile prevăzute 
expres de lege;
i) să notifice locatarului apariția oricăror imprejurări de natură să aducă atingere drepturilor
locatarului;



j) să  constate  și  să  comunice  locatarului  orice  atenționare  referitoare  la  nerespectarea
clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între părți
   Locatorul raspunde de: --- 
   Locatarul raspunde de: ---.

VII. SUBLOCAŢIUNEA ŞI CESIUNEA 
1. Subânchirierea, precum şi orice formă de asociere sau colaborare pe terenul ce face
obiectul  contractului  sunt  strict  interzise.  Cesiunea  contractului  de  închiriere  este  strict
interzisă. În caz de succesiune se va încheia un nou contract de arendare cu moștenitorul
legal al defunctului.  
2. Cesiunea  contractului  de  închiriere  catre  un  terț  este  permisă  numai  cu  acordul
prealabil,  scris,  al  proprietarului  si  cu  respectarea  condițiilor  impuse  prin  contractul  de
închiriere.

VIII. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII
1. Închirierea poate înceta din următoarele cauze:

- la somația Primăriei orașului Recaș, când interesul locatorului o cere, pentru realizarea
unor lucrări  de investiţii,  prezentul  contract se va rezilia de plin drept,  cu restituirea către
chiriaş, a contravalorii taxei de păşunat corespunzătoare perioadei dintre data rezilierii şi data
încetării păşunatului. Taxa de păşunat datorată în situaţia apariţiei acestui motiv de reziliere,
se va restitui în termen de 30 de zile de la data rezilierii contractului.

- rezilierea, in caz de nerespectare a clauzelor contractuale;
- neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi penalităţilor datorate;
- in cazul vânzării animalelor de catre locatar;
- schimbarea destinației terenului, folosirea pășunii in alte scopuri decât cel pentru care a

fost inchiriat terenul;
- producerea de pagube repetate la culturile producătorilor agricoli;
- pășunatul pe alte parcele decât cele stabilite prin contract (miriști, culturi ale diferiților

producători), fără avizul primăriei si acceptul proprietarilor de terenuri;
- pășunatul altor animale decât cele inregistrate in RNE;
- la cererea locatarului, cu condiția notificării prealabile intr-un termen de minim 60 zile;
- acordul de voință exprimat in scris al părtilor contractante;
- in cazul imposibilitații obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata

unei despăgubiri;
- in  cazul  imposibilității  obiective  a  locatarului  de  a-l  exploata  prin  neasigurarea

incărcăturii minime de animale;
- la expirarea termenului contractului;
- desfiinţarea titlului proprietarului;
- falimentul societăţii;
- in cazul in care se constată faptul ca pajiștea inchiriată nu este folosită.
- dacă nu face dovada că banii obtinuți din fonduri guvernamentale și/sau europene sunt

folosiți  pentru lucrări privind imbunătățirea calității pășunii; cu privire la acest aspect Primăria
va sesiza Agenția de Plătți si Intervenție in Agricultură.
2. În  cazul  nerespectării  clauzelor contractuale,  privind schimbarea destinaţiei  şi  plata
chiriei, contractul încetează de drept şi atrage, după sine, plata de despăgubiri.

IX. Răspunderea contractuală
1. Nerespectarea  de  către  părțile  contractante  a  obligațiilor  prevăzute  in  prezentul
contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.



2. Pentru  nerespectarea  obligațiilor  prevăzute  in  prezentul  contract  părțile  datorează
penalități in limitele stabilite de legislația in vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se
vor  plăti  daune.  Cuantumul  daunelor  se  va  determina  în  funcţie  de  prejudiciul  produs.
Prejudiciul se va evalua printr-o expertiză tehnică.
3. Modificarea prezentului contract se poate face în limitele legislaţiei române, cu acordul
părţilor, numai prin act adiţional, excepţie făcând hotărârile Consiliului Local al oraşului Recaş
prin  care se aduc modificări  la  tarife  sau alte  acte normative – legi,  hotărâri  de Guvern,
ordonanţe, ale căror prevederi sunt imperative şi nu fac obiectul unui act adiţional.

X. Litigii
   1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluționate
pe cale amiabilă. In cazul in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de
judecată.
  2.  Pe  toată  durata  închirierii,  cele  doua  părți  se  vor  supune  legislației  in  vigoare.
   3.  Prezentul  contract  constituie  titlu  executoriu,  in  condițiile  in  care  contractul  respectă
prevederile art. 1.798 din Codul civil.

  XI. Forța majoră
   1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si  de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective  a  fost  cauzata  de  forta  majora,  asa  cum  este  definita  de  lege.
   2. Aparitia si incetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti in termen de
5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor
de  acest  gen  de  catre  autoritatile  competente.  In  caz  de  forta  majora,  comunicata  si
constatata in conditiile de mai sus, exercitarea obligatiilor partilor se decaleaza cu perioada
corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca niciuna dintre parti nu va pretinde penalitati sau
despagubiri.  Dacă partea care invocă forţa majoră nu argumentează în scris, către cealaltă
parte, condiţia de forţă majoră, în maximum 10 zile, din momentul aplicării ei, partea este
direct răspunzătoare pentru toate consecinţele, ce decurg din aceasta. Părţile au obligaţia de
a face tot posibilul pentru a găsi o nouă soluţie de ieşire din cauză.
   3. Daca in termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu incetează, părțile au
dreptul să iși notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa
pretindă daune-interese.

   XII. Notificări
   1.  În  accepțiunea părților  contractante,  orice  notificare  adresată  de una dintre  acestea
celeilalte este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazută/prevazut in
partea introductivă a prezentului contract.
   2. În cazul in care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data
menționată de oficiul poștal.
   3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după
cea in care a fost expediată.
   4.  Notificarile  verbale  nu  se  iau  in  considerare  de  niciuna  dintre  părți  dacă  nu  sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XIII. ALTE CLAUZE 
1. Neîndeplinirea de către oricare dintre părţi a obligaţiilor contractuale dă dreptul părţii lezate
să procedeze la rezilierea de plin drept a contractului fără somaţie sau punere în întârziere şi
fără intervenţia instanţei de judecată. 
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XIV. Dispozitii finale
   1.  Prezentul  contract  poate  fi  modificat  si  adaptat  cu legislația  in  vigoare pe parcursul
executării sale, cu acordul părților.
   2.  Introducerea de clauze contractuale speciale,  modificarea sau adaptarea prezentului
contract  se  poate  face  numai  prin  act  adițional  încheiat  între  părțile  contractante.
   3.  Orice  modificări  legale  ale  prevederilor  contractului  de  inchiriere  vor  fi  insușite  prin
hotărâre a consiliului local.
   4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi in neconcordanță cu
prevederile sale, in condițiile in care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
   5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul sau,
reprezintă voința părților.

   6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, fiecare pentru fiecare
parte, astăzi, data de .................
 

LOCATOR

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

Reprezentată de

Primar
Ing. PAVEL TEODOR

______________

Secretar oraș
Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

______________

Șef Serviciu Economic
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA

______________

Întocmit
Ing. ALBU MARIA ECATERINA

______________

LOCATAR

________________

Preşedinte de şedinţă                            Contrasemnează
    Consilier                                               Secretar oraș

                           Gabriel BĂCESCU                             Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică prin metoda “ofertă în plic închis” 
a terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în suprafață de 26 ha
identificat ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș

 
Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul cu nr. 5.957 / 12.04.2017 întocmit de inginerul responsabil cu pășunile din cadrul

Primăriei  oraşului   Recaş  cu  privire  la  aprobarea închirierii  prin  licitaţie  publică  prin
metoda “ofertă în plic închis” a terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș,
în suprafață de 26 ha identificat ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al
Orașului Recaș; 

 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu
completările și modificările ulterioare;

 prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile Ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului
Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  nr.  407/2.051/2013,  pentru  aprobarea
contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul
public  /  privat  al  comunelor, orașelor,  respectiv  al  municipiilor, modificat  prin  Ordinul
comun  al  Ministerului  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  și  a  Ministerului  Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123 alin. (2) din
Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  si
completările ulterioare;

  prevederile  art.  1777  din  Legea  nr.  287/2009,  privind  Codul  civil,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  Oraş  Recaş,  prin  care  se
acordă aviz _______;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 123 și art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Se  aprobă închirierea  prin  licitaţie  publică  prin  metoda  “ofertă  în  plic  închis”  a
terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în  suprafață de 26 ha identificat
ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș, identificată conform
anexei  nr.  1,  care  fac  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre,  în  vederea  pășunatului
animalelor.
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Art.  2. – Se aprobă caietul  de sarcini  privind închirierea prin licitaţie publică prin metoda
“ofertă  în plic închis” a suprafeței de pajiște menționată la art. 1, conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 150
lei / ha/ an.

Art. 3  . – Se aproba contractul de închiriere privind închirierea prin licitaţie publică prin metoda
“ofertă  în plic închis” a suprafeței de pajiște menționată la art. 1, conform anexei nr. 3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul orașului
Recaș,  inginerul  responsabil  cu  pășunile  din  cadrul  Primăriei  orașului  Recaș,  comisia  de
licitație și, după caz, comisia de soluționare a contestațiior. 

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Agricol din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

          
                        Preşedinte de şedinţă Vizat
                                   Consilier                           Secretar oraș

__________                                      Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Recaș nr. ___ / ___.04.2017

CAIET DE SARCINI
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică prin metoda “ofertă în plic închis” a

terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în suprafață de 26 ha
identificat ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș

În temeiul prevederilor art.  1777 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, al prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Ordinului
comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației  Publice  nr.  407/2051  /  2013,  pentru  aprobarea  contractelor  cadru  de
concesiune  și  închiriere  a  suprafețelor  de  pajiște  aflate  în  domeniul  public  /  privat  al
comunelor,  orașelor,  respectiv  a  municipiilor,  modificat  prin  Ordinul  comun al  Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

       1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI PUBLICE
1.1. Licitaţia publică va avea loc în data de 23 mai 2017, la sediul Primăriei orașului Recaș,
Calea Timișoarei nr. 86, ora 10:00.

        2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII:    
2.1. Obiectul închirierii prin licitaţie publică prin metoda “ofertă în plic închis” a terenului
situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în suprafață de 26 ha identificat ca și
Ps 4065 Bazoș, pajiște  aflată în domeniul privat al Orașului Recaș.  Terenul care face
obiectul închirierii  este identificat în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ____ / ____.04.2017 si va fi
folosit pentru pașunatul animalelor.
   
      3. DURATA ÎNCHIRIERII: 
3.1. Păşunea care face obiectul închirierii se închiriază pe perioada pasunatului în perioada
2016 – 2023.  

3.2. Durata închirierii poate fi prelungit, prin act adițional, pentru încă o perioadă,  ținând cont
de  respectarea  clauzelor  contractuale,  valoarea  investițiilor  efectuate  de  către  locatar  pe
pajiște  si  altele  asemenea,  cu conditia  ca prin prelungire  să nu se depaseasca termenul
maxim de 10 ani  prevazut la  art.  9  alin.  (2)  din  Ordonanța de Urgență  a Guvernului  nr.
34/2013,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  86/2014,  cu  modificările
ulterioare, și să nu existe restanțe la plata chiriei.

3.3. Modalitatea de plată şi clauzele speciale se vor stabili prin contractul de închiriere.

doc:1010021502/32
doc:1010021502/32


        4. CARACTERISTICILE ÎNCHIRIERII: 
4.1. Pasunea va fi folosita numai pentru pasunatul animalelor, cu  respectarea dreptului de
preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale. Perioada de pasunat
este 1 aprilie - 31 octombrie a fiecarui an.

- se vor introduce pe pasune numai animale inmatriculate si cu actiunile sanitar-veterinare
efectuate;

- se va mentine in bune conditii agricole si de mediu suprafata inchiriata prin:curatare de
maracinisuri, plante toxice,pietre, musuroaie, administrare de ingrasaminte etc;

- arderea pajistilor  permanente  nu e permisa  decat  cu  acordul  autoritatilor  competente
pentru protectia mediului;

- banii  obtinuti  din  fonduri  guvernamentale  si/sau europene vor  fi  folositi  numai  pentru
efectuarea de lucrari pe pasune (administrare de ingrasaminte, suprainsamintare, curatare,
irigare,etc) sub indrumarea  specialistilor din cadrul DADR si al Primariei;

- se vor respecta regulile agro-zootehnice si se va muta periodic amplasamentul stanilor in
vederea asigurarii fertilizarii unor suprafete cat mai mari de pasune;

- se vor obtine avizele si acordurile legale.
    
     5 . ELEMENTE DE PREŢ:
5.1. Preţul minim al închirierii  este de 150 lei / ha /an. 

5.2. Preţul terenului licitat va fi cel puţin egal cu cel de la punctul 5.1. de mai sus si va fi
indexat anual cu rata inflaţiei.

5.3.  Preţul  închirierii  licitat,  alăturat  pentru primul  an de închiriere,  se va  plăti  după cum
urmează: 

a)  pentru  perioada  cuprinsă  între  data  încheierii  contractului  de  închiriere  şi  data  de  31
decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţa se plăteşte în termen de 5 zile
de la semnarea contractului de către părţi; 

b) pentru următorii ani ai închirierii, redevenţa se plăteşte în două tranşe, respectiv 50% din
cuantumul redevenţei până la data de 30 aprilie, iar diferenţa de 50% până la data de 31
octombrie.

        6. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII :
    Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii :

6.1. La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

6.2. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş;

6.3. La dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii
obiective a chiriaşului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

6.4. În cazul producerii de pagube repetate la culturile producatorilor agricoli;

6.5. În cazul în care terenul închiriat este afectat de lucrări impuse de resistematizarea zonei
sau capătă altă destinaţie de interes social; chiriasul, la somaţia Primăriei orasului Recas, va
elibera terenul, necondiţionat, în termen de 30 de zile, de la primirea somaţiei.

         7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
7.1. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante, în cursul derulării contractului de
închiriere, sunt de competenţa instanţelor de judecată.



       8. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE :
8.1. Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice, care sunt înregistraţi  în Registrul
agricol al orașului Recaș şi care pot asigura încărcătura minimă de animale pentru suprafaţa
solicitată. 

8.2. Achiziţionarea pachetului şi constituirea garanţiei de participare sunt obligatorii. 

8.3. Cel care participă la licitaţie este considerat că şi-a însuşit şi asumat toate obligaţiile
cuprinse în caietul de sarcini şi regulament.

8.4. Taxa de participare la licitaţie este de 100  lei.

8.5. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea chiriei, adică de 390 lei.

8.6. Taxa de participare şi garanţia de participare la licitaţie pot fi plătite la casieria Primăriei
orașului  Recaș  până  în  dimineața  zile  când  se  desfășoară  licitația  publică;  copiile  după
chitanțe vor fi depuse la registratura Primăriei orașului Recaș, 

8.7. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a
cel puţin 2 ofertanţi, persoane fizice. În situaţia în care la prima licitaţie (primul anunţ) nu se
prezintă cel puţin doi ofertanţi, licitaţia va fi anunţată din nou, fiind suficientă existenţa unei
singure oferte.

8.8. Persoanele fizice vor depune în copie, următoarele documente:

- buletinul de identitate;

- adeverinta de la Registrul Agricol unde figureaza inscris cu  animale;

- adeverinta de la A.P.I.A unde figureaza inscris cu  animale;

- adeverinta de la medicul veterinar privind sanatatea animalelor;

- dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor (certificat fiscal);

- dovada achitării taxei achiziționare caiet de sarcini, taxa de participare şi garanţia de
participare la licitaţie;

- procură  autentificată  la  notar  în  cazul  în  care  ofertantul  participă  la  licitaţie  prin
reprezentant.

       9. MODUL DE DESFĂŞURARE AL LICITAŢIEI :
9.1. Ofertanţii interesaţi, persoane fizice, pentru a participa la licitaţia publică organizată în
vederea închirierii  terenului  aparţinând domeniului  privat  al  orașului  Recaș,  aprobată  prin
hotărârea consiliului  local,  vor  depune la  sediul  organizatorului   documentele solicitate  şi
oferta, nominalizate în anunţul publicitar publicat în ziarul local.

9.2. Termenul de primire al ofertelor nu poate fi mai mic de 20 de zile calandaristice, începând
cu data publicării anunţului publicitar.

9.3. Depunerea ofertelor:

- ofertele vor fi redactate în limba română;

- oferta este fermă, definitivă şi obligatorie pentru participarea la licitaţie.



9.4. Oferta va cuprinde:

- cererea :

- oferta;

- dovada  depunerii  la  casieria  organizatorului  licitaţiei  a  garanţiei  de  participare
reprezentând 10% din valoarea chiriei, în numerar  sau cu ordin de plată cu viza Trezoreriei
municipiului Timișoara;

- dovada achitării la casieria organizatorului licitaţiei a taxei de achiziționare caiet de
sarcini în sumă de 50 lei.

- dovada achitării la casieria organizatorului licitaţiei a taxei de participare în sumă de
100 lei.

9.5. Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar.        

9.6. Ofertantul va introduce oferta în două plicuri, astfel :

- plicul exterior, pe care va fi scrisă adresa organizatorului licitaţiei, respectiv Primăria
orasului Recas, şi identificarea terenului supus licitaţiei publice în vederea închirierii. Pentru
continuarea desfăşurării  procedurii  de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor
exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute mai sus. 

- plicul interior va conţine oferta propriu-zisă. Pe plicul interior se va scrie numele şi
prenumele ofertantului, domiciliul (adresa) sau sediul societăţii, asfel încât să se poată restitui
acestuia oferta în cazul în care nu a fost adjudecată sau respinsă.

9.7. Fiecare participant poate depune o singură ofertă pentru un singur lot şi aceasta trebuie
semnată.

9.22. Ofertele  primite  şi  înregistrate  după termenul  limită  de  primire  prevăzut  în  anunţul
publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

9.23. Oferta trebuie să cuprindă toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

9.24. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente prezentării ofertei sale.

9.25. Dacă oferta nu răspunde la cerinţele licitaţiei, aceasta va fi  respinsă de comisia de
licitaţie.

9.26. În legătură cu ofertele se precizează următoarele :

- oferta  reprezintă  angajamentul  ofertantului  în  conformitate  cu  documentele
licitaţiei, este secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie;

- oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o
alcătuiesc;

- organizatorul  licitaţiei  are  dreptul  să  descalifice  orice  ofertant  care  nu
îndeplineşte, prin oferta prezentată, una sau mai multe cerinţe din documentele de licitaţie;

- revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare, atrage pierderea garanţiei
de participare;       

- ofertele aflate sub valoarea preţului minim depornire la licitaţie vor fi excluse.

9.27. Licitaţia are loc la data şi ora stabilită în anunţul de vânzare.

9.28. În cazul în care până la expirarea termenului  limită de depunere a ofertelor,  nu se
depun cel puţin două oferte, organizatorul va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar
procedura licitaţiei publice va fi reluată.



9.29. La  data,  ora  şi  locul  anunţat  pentru  deschiderea  licitaţiei  vor  fi  prezenţi  membrii
comisiei de licitaţie şi ofertanţii care au prezentat documentele necesare pentru participarea
la licitaţie, conform caietului de sarcini.

9.30. Preşedintele comisiei  de licitaţie descrie bunul imobil-teren, anunţă preţul  minim de
vânzare stabilit potrivit hotărârii consiliului local, pasul de licitaţie stabilit de comisie şi modul
de desfăşurare al licitaţiei.

9.31. În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare, un preţ egal
sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei. 

9.32. Dacă nici unul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire la licitaţie, licitaţia va fi reluată
la o dată ulterioară.

9.33. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 150 lei / ha / an. 

9.34. Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor
restitui nedeschise.

9.35. Daca  ofertantul  castigator  nu  se  prezinta  in  termen  de  5  zile  pentru  incheierea
contractului, se va organiza o noua licitatie.

           10. GARANŢII:
10.1. În vederea participării la licitaţie ofertanţii, persoanele fizice, sunt obligaţi să depună la
casieria organizatorului sau prin ordin de plată cu viza Trezoreriei municipiului Timișoara, taxa
de participare şi garanţia de participare.

10.2.  Ofertanţilor necăştigători li se restituie garanţia de participare pe bază de cerere.

10.3. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii:

- dacă ofertantul câştigător îşi retrage oferta în intervalul de la deschiderea ofertelor şi
până la comunicarea adjudecării;

- în  cazul  ofertantului  câştigător,  dacă  acesta  nu  se  prezintă  la  data  stabilită  de
comisia de licitaţie pentru perfectarea contractului de închiriere;

- în cazul respingerii (excluderii) de la licitaţie de către comisia de licitaţie.

         11. ANALIZAREA ŞI COMPARAREA OFERTELOR:
11.1. La termenul stabilit pentru deschiderea ofertelor comisia va analiza integritatea ofertelor,
legalitatea reprezentaţilor sau împuterniciţilor acestora.

11.2. Se consideră oferta adjudecată aceea a ofertantului care acceptă preţul prezentat de
către preşedintele comisiei şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.

11.3. Participanţii  la licitaţie pot formula contestaţii  cu privire la nerespectarea dispoziţiilor
legale cu privire la modul de organizare şi participare la licitaţie. Contestaţiile se depun la
comisia de licitaţie imediat după adjudecare. Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de
2 zile de la data depunerii acestora.

          12. DISPOZIŢII FINALE :
12.1. Ca urmare a adjudecării licitaţiei publice cel care a fost declarat câştigător va trebui să
se prezinte la Primăria orașului Recaș să semneze contractul de închiriere in termen de 7 zile
de la data solutionarii eventualelor contestatii.

12.2. Caietul de sarcini se va cumpăra de la sediul organizatorului.

12.3. Cumpărătorul caietului de sarcini care nu a prezentat oferta sau care nu a participat la
licitaţie, va suporta integral contravaloarea caietului de sarcini.



12.4.  Caietul de sarcini,  inclusiv toată documentaţia necesară participării  la licitaţie se va
pune la dispoziţia solicitantului de către organizator.

12.5. Preţul caietului de sarcini este de 50,00 lei.

                             Primar     Inspector
                  Ing. PAVEL TEODOR                                 Ing. ALBU MARIA ECATERINA

                         Preşedinte de şedinţă Vizat
                                   Consilier                           Secretar oraș

__________                                      Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: primariarecas@yahoo.com

 Web: www.primariarecas.ro

                                                       
     Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ____ / __.04.2017 

Nr. …….  /…………………….

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al Orasului Recaș

 

   I. Partile contractante
5. Intre  Orasul  Recaș,  cu  sediul  în  Recaș,  Calea  Timișoarei  nr.  86,  telefon  0356  /

177.278; fax: 0356 / 1777.279, având codul de înregistrare fiscală 2512589, cont deschis la
RO08TREZ62121A300530XXXX, reprezentat legal prin primar ing. Pavel Teodor, in calitate
de locator, 
si
   2. .........................., domiciliat in localitatea ........................, nr. ......., judetul Timis, posesor
al  C.I  seria  ............  nr.  ......................  eliberată  de  ..............  la  data  de  ...........,
CNP  .....................................,  nr.  din  Registrul  național  al  exploatațiilor  (RNE)
RO....................., telefon ............., in calitate de locatar,

În temeiul prevederilor art.  1777 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, al prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Ordinului
comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației  Publice  nr.  407/2051  /  2013,  pentru  aprobarea  contractelor  cadru  de
concesiune  și  închiriere  a  suprafețelor  de  pajiște  aflate  în  domeniul  public  /  privat  al
comunelor,  orașelor,  respectiv  a  municipiilor,  modificat  prin  Ordinul  comun al  Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a procesului-verbal
de licitație cu nr. ______ / ____________

   II. Obiectul contractului
   1. Obiectul prezentului contract il constituie închirierea pajiștii aflate in domeniul privat al
Orașului Recaș pentru pășunatul unui număr de ........... animale din specia ovine,....... capete
bovine, situata in blocul  fizic .......,  tarlaua PS 4065, în suprafață de 26 ha, în localitatea
Bazoș, conform schiței anexate care face parte din prezentul contract.
   2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe baza de proces-verbal in termen
de  5  zile  de  la  data  semnării  contractului,  proces-verbal  care  devine  anexa  la  contract.
   3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea închirierii sunt următoarele:
   a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit  si libere de orice sarcini locatorului la
expirarea contractului: terenul;
   b)bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului in masura in care
acesta din urma isi manifestă intenția de a le prelua in schimbul plații unei compensații egale
cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: -;
c)bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere raman in proprietatea locatarului: - 
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   4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a)
se vor repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, in
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
   5. Obiectivele locatorului sunt:
   a) menținerea suprafeței de pajiște;
   b)realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii  
calității covorului vegetal;
   c) creșterea producției de masă verde pe hectar de pajiște.
   
 III. Durata contractului

2. Durata închirierii  este de 7 ani,  incepând cu data semnării  prezentului  contract,  cu
respectarea perioadei  de  pășunat,  respectiv  1  APRILIE -  31  OCTOMBRIE  a fiecărui  an.
   2.  Contractul  de închiriere poate fi  prelungit,  prin act adițional,  pentru încă o perioadă,
ținând cont de respectarea clauzelor contractuale,  valoarea investițiilor  efectuate de către
locatar pe pajiște si altele asemenea, cu conditia ca prin prelungire să nu se depaseasca
termenul maxim de 10 ani prevazut la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.  34/2013,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  86/2014,  cu  modificările
ulterioare, și să nu existe restanțe la plata chiriei.

3. La expirarea termenului prevăzut, chiriaşul va preda terenul pe bază de proces-verbal,
cel puţin în aceleaşi condiţii de calitate ca şi la preluare. 

4. În prezentul contract nu işi găseşte aplicabilitatea art. 1810 Noul Cod Civil, în sensul că
tacita relocaţiune nu operează. 

6. În cazul în care terenul  închiriat  este afectat de lucrări  impuse de resistematizarea
zonei  sau capătă altă  destinaţie  de interes social,  chiriasul,  la  somaţia  Primăriei  orasului
Recas, va elibera terenul, necondiţionat, în termen de 60 de zile, de la primirea somaţiei.

   IV. Prețul închirierii
   1. Prețul inchirierii este de ......... lei / ha / an, chiria totală anuală (nr. ha x pret pe ha) fiind in
valoare de ..................... lei/an.

6. Chiria  se  indexează  anual  cu  rata  inflaţiei  comunicată  de  Institutul  Naţional  de
Statistică pentru ultimele 12 luni, anterioară datei la care s-a efectuat plata chiriei. 
    3. Suma totală prevazută la pct. 1, se va plăti după cum urmează: 
a) –  pentru perioada cuprinsă între data încheierii  contractului  de închiriere şi data de 31
decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţă se plăteşte în termen de 5 zile
de la semnarea contractului de către părţi; 
b) – pentru următorii ani ai închirierii, redevenţa se plăteşte în două tranşe, respectiv 50% din
cuantumul redevenţei până la data de 30 aprilie, iar diferenţa de 50% până la data de 31
octombrie.

4. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru
fiecare zi  de intârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul  derulării  contractului.
   5. Neplata chiriei pănă la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

   V. Drepturile si obligațiile părtilor
   1. Drepturile locatarului:
   – să exploateze in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul

contractului de închiriere.

      2. Drepturile locatorului:
k) sa  inspecteze  suprafetele  de  pajisti  inchiriate,  verificand  respectarea  obligatiilor
asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a locatarului;
l) sa predea pajistea locatarului,  indicandu-i  limitele, precum si inventarul existent, pe
baza de proces-verbal;



m) sa solicite utilizatorului  situatia lucrarilor realizate, cu valoarea exacta a acestora si
devizul aferent, conform legislatiei in vigoare;
n) sa isi dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de locatar pe
pajiste;
o) sa  participe  la  receptionarea  lucrărilor  executate  de  catre  locatar  pe  pajiște  si  să
confirme prin semnatură executarea acestora;
p) să solicite situaţia exactă a efectivului de animale învoite la păşunat pe categorii de
vârstă şi datele de identitate ale fiecărui proprietar, pe tot cuprinsul perioadei de valabilitate
a contractului; 
q) să verifice modul în care sunt respectate regulile specifice privind folosirea raţională a
păşunilor,  făcând  demersuri  de  tragere  la  răspundere  a  persoanelor  responsabile  de
nerespectarea a acestora, împreună cu alte organe abilitate; 
r) să  verifice  modul  de  executare  şi  calitatea  lucrărilor  de  întreţinere  a  păşunilor
închiriate, iar la finalizarea acestora să încheie cu chiriaşul un proces-verbal de recepţie a
lucrării. 
s) să verifice efectivele de animale învoite la păşunat şi modul exploatare a păşunii. 
t) să asigure pașnica și liniștita folosință a terenului.

7. Obligatiile locatarului:
1. a) să asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce
fac obiectul prezentului contract;
b) sa nu subânchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subânchirierea totală

sau parțiala este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să achite impozitul pe teren aferent pășunii închiriate.
e)  să  respecte  cel  putin  incărcătura  minimă  de  0,3  UVM/ha  in  toate  zilele  perioadei  de
pășunat;
f) să comunice in scris primăriei, in termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora
dintre acestea, in vederea verificării  respectării  incăcăturii  minime de 0,3 UVM/ha in toate
zilele perioadei de pășunat;
g) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
h) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale;
i) să introducă animalele la pășunat numai in perioada de pășunat stabilită;
j)să nu introducă animalele la pășunat in cazul excesului de umiditate a pajiștii;
k) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de
apă, de fertilizare, anual;
l) să respecte bunele conditii agricole și de mediu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
m) să restituie locatorului, in deplină proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
n)  să  restituie  concedentului  suprafața  de pajiște  ce  face obiectul  prezentului  contract  in
condiții cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului;
o) să asigure paza bunului închiriat; 
p)  să  folosească  terenul,  numai  potrivit  destinaţiei  sale  şi  a  scopului  pentru  care  a  fost
încheiat  contractul  de  închiriere;  să  nu  schimbe destinația  pășunii  pentru  care  s-a  făcut
închirierea,  să  asigure  întreţinerea  şi  curăţenia  acesteia  precum  şi  exploatarea
corespunzătoare a utilităţilor de pe păşune;
q) să respecte limitele terenului de păşune menţionat la art.1 din contract şi să nu păşuneze
dincolo de aceste limite stabilite; 
r)  sa utilizeze toate sumele incasate ca subventii pe unitatea de suprafata prin schema de
sprijin SAPS exclusiv pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunii si a utilitatilor de pe
suprafetele de pasune;



s) chiriaşul îl va înştiinţa în termen de maxim 24 de ore pe proprietar despre orice acţiune a
unei terţe persoane care îi tulbură folosinţa; 
ș) chiriasul,are obligatia sa primeasca pe păsunea inchiriată animale apartinând cetațenilor
din localitate, contra cost, pe baza de contract, fără a depăși incărcătura de animale /ha. În
caz de refuz ,contractul se reziliază.
t) să efectueze lucrări de investiții si intreținere a suprafeței de păsune mentionată la art. 1 din
prezentul contract, din fonduri proprii (exclusiv taxa de pășunat) și din sumele incasate ca
subvenții pe unitatea de suprafață.Vor fi executate urmatoarele lucrări:
  fertilizarea  corectă  prin  mutarea  ţarcurilor,  suficient  de  des  pentru  evitarea  degradării
terenului; 
 îndepărtarea de pe păşune a buruienilor (urzică, scaieţi, holeră,etc.) 
 amenajarea şi întreţinerea surselor de apă (fântâni); 
 delimitarea şi împrejmuirea zonelor periculoase pentru animale; 
 folosirea păşunii numai în scopul pentru care s-a închiriat – creşterea animalelor – 
  să scoată la păşunat numai animalele sănătoase, însoţite de certificat sanitar- veterinar şi
dovada înscrierilor în Registrul Agricol al Oraşului Recaş. 
  să  admită  şi  animale  din  alte  localităţi  numai  ale  ciobanilor  care  îngrijesc  animalele  la
păşunat ale locuitorilor orasului, în aceleaşi condiţii ca şi cele locale. 
  să  nu  ardă  miriştele,  stuful,  tufărişurile  sau  vegetaţia  ierboasă,  fără  acceptul  autorităţii
competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice pentru
situaţii de urgenţă. 
ț) să obţină avizele şi acordurile legale;
u)  să  nu  construiască  sau  să  depoziteze  pe  pășune  materiale  sau  utilaje  care  duc  la
degradarea acesteia.

2. În cazul decesului chiriaşului, moştenitoriilor acestuia legali sau testamentari, le revin toate
drepturile şi obligaţiile titularului decedat, daca se doreste preluarea contractului și dacă se
menține efectivul de animale. 

8. Obligatiile locatorului:
b) să predea chiriaşului  terenul  cu destinaţia pajiștii  aflate in domeniul  privat al  Orașului
Recaș pentru pășunatul unui număr de......... animale din specia ovine situată in blocul fizic
......., tarlaua PS 4065 în suprafață de 26 ha localitatea Bazoș, oraș Recaș, începând cu data
de …………….. până la data de ………………, pe baza unui proces-verbal de predare-primire
încheiat între părţi; 
b)  să asigure sprijinul  şi  colaborarea cu chiriaşul  suprafeţei  pentru realizarea lucrărilor  de
întreţinere a păşunilor conform reglementărilor legale aplicabile în vigoare; 
c) să solicite situaţia exactă a efectivului de animale învoite la păşunat pe categorii de vârstă
şi  datele  de  identitate  ale  fiecărui  proprietar,  pe  tot  cuprinsul  perioadei  de  valabilitate  a
contractului; 
d)  să verifice modul în care sunt respectate regulile specifice privind folosirea raţională a
păşunilor,  făcând  demersuri  de  tragere  la  răspundere  a  persoanelor  responsabile  de
nerespectarea a acestora, împreună cu alte organe abilitate; 
e) să verifice modul de executare şi calitatea lucrărilor de întreţinere a păşunilor închiriate, iar
la finalizarea acestora să încheie cu chiriaşul un proces-verbal de recepţie a lucrării. 
f) să verifice efectivele de animale învoite la păşunat şi modul exploatare a păşunii. 
k) să  nu  il  tulbure  pe locatar  in  exercițiul  drepturilor  rezultate  din  prezentul  contract  de
închiriere, asigurând pașnica si liniștita folosintă a terenului;
l) să nu modifice in mod unilateral contractul de închiriere, in afara de cazurile prevăzute 
expres de lege;
m) să notifice locatarului apariția oricăror imprejurări de natură să aducă atingere drepturilor
locatarului;



n) să  constate  și  să  comunice  locatarului  orice  atenționare  referitoare  la  nerespectarea
clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între părți
   Locatorul raspunde de: --- 
   Locatarul raspunde de: ---.

VII. SUBLOCAŢIUNEA ŞI CESIUNEA 
3. Subânchirierea, precum şi orice formă de asociere sau colaborare pe terenul ce face
obiectul  contractului  sunt  strict  interzise.  Cesiunea  contractului  de  închiriere  este  strict
interzisă. În caz de succesiune se va încheia un nou contract de arendare cu moștenitorul
legal al defunctului.  
4. Cesiunea  contractului  de  închiriere  catre  un  terț  este  permisă  numai  cu  acordul
prealabil,  scris,  al  proprietarului  si  cu  respectarea  condițiilor  impuse  prin  contractul  de
închiriere.

VIII. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII
3. Închirierea poate înceta din următoarele cauze:

- la somația Primăriei orașului Recaș, când interesul locatorului o cere, pentru realizarea
unor lucrări  de investiţii,  prezentul  contract se va rezilia de plin drept,  cu restituirea către
chiriaş, a contravalorii taxei de păşunat corespunzătoare perioadei dintre data rezilierii şi data
încetării păşunatului. Taxa de păşunat datorată în situaţia apariţiei acestui motiv de reziliere,
se va restitui în termen de 30 de zile de la data rezilierii contractului.

- rezilierea, in caz de nerespectare a clauzelor contractuale;
- neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi penalităţilor datorate;
- in cazul vânzării animalelor de catre locatar;
- schimbarea destinației terenului, folosirea pășunii in alte scopuri decât cel pentru care a

fost inchiriat terenul;
- producerea de pagube repetate la culturile producătorilor agricoli;
- pășunatul pe alte parcele decât cele stabilite prin contract (miriști, culturi ale diferiților

producători), fără avizul primăriei si acceptul proprietarilor de terenuri;
- pășunatul altor animale decât cele inregistrate in RNE;
- la cererea locatarului, cu condiția notificării prealabile intr-un termen de minim 60 zile;
- acordul de voință exprimat in scris al părtilor contractante;
- in cazul imposibilitații obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata

unei despăgubiri;
- in  cazul  imposibilității  obiective  a  locatarului  de  a-l  exploata  prin  neasigurarea

incărcăturii minime de animale;
- la expirarea termenului contractului;
- desfiinţarea titlului proprietarului;
- falimentul societăţii;
- in cazul in care se constată faptul ca pajiștea inchiriată nu este folosită.
- dacă nu face dovada că banii obtinuți din fonduri guvernamentale și/sau europene sunt

folosiți  pentru lucrări privind imbunătățirea calității pășunii; cu privire la acest aspect Primăria
va sesiza Agenția de Plătți si Intervenție in Agricultură.
4. În  cazul  nerespectării  clauzelor contractuale,  privind schimbarea destinaţiei  şi  plata
chiriei, contractul încetează de drept şi atrage, după sine, plata de despăgubiri.

IX. Răspunderea contractuală
4. Nerespectarea  de  către  părțile  contractante  a  obligațiilor  prevăzute  in  prezentul
contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.



5. Pentru  nerespectarea  obligațiilor  prevăzute  in  prezentul  contract  părțile  datorează
penalități in limitele stabilite de legislația in vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se
vor  plăti  daune.  Cuantumul  daunelor  se  va  determina  în  funcţie  de  prejudiciul  produs.
Prejudiciul se va evalua printr-o expertiză tehnică.
6. Modificarea prezentului contract se poate face în limitele legislaţiei române, cu acordul
părţilor, numai prin act adiţional, excepţie făcând hotărârile Consiliului Local al oraşului Recaş
prin  care se aduc modificări  la  tarife  sau alte  acte normative – legi,  hotărâri  de Guvern,
ordonanţe, ale căror prevederi sunt imperative şi nu fac obiectul unui act adiţional.

X. Litigii
   1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluționate
pe cale amiabilă. In cazul in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de
judecată.
  2.  Pe  toată  durata  închirierii,  cele  doua  părți  se  vor  supune  legislației  in  vigoare.
   3.  Prezentul  contract  constituie  titlu  executoriu,  in  condițiile  in  care  contractul  respectă
prevederile art. 1.798 din Codul civil.

  XI. Forța majoră
   1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si  de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective  a  fost  cauzata  de  forta  majora,  asa  cum  este  definita  de  lege.
   2. Aparitia si incetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti in termen de
5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor
de  acest  gen  de  catre  autoritatile  competente.  In  caz  de  forta  majora,  comunicata  si
constatata in conditiile de mai sus, exercitarea obligatiilor partilor se decaleaza cu perioada
corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca niciuna dintre parti nu va pretinde penalitati sau
despagubiri.  Dacă partea care invocă forţa majoră nu argumentează în scris, către cealaltă
parte, condiţia de forţă majoră, în maximum 10 zile, din momentul aplicării ei, partea este
direct răspunzătoare pentru toate consecinţele, ce decurg din aceasta. Părţile au obligaţia de
a face tot posibilul pentru a găsi o nouă soluţie de ieşire din cauză.
   3. Daca in termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu incetează, părțile au
dreptul să iși notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa
pretindă daune-interese.

   XII. Notificări
   1.  În  accepțiunea părților  contractante,  orice  notificare  adresată  de una dintre  acestea
celeilalte este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazută/prevazut in
partea introductivă a prezentului contract.
   2. În cazul in care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data
menționată de oficiul poștal.
   3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după
cea in care a fost expediată.
   4.  Notificarile  verbale  nu  se  iau  in  considerare  de  niciuna  dintre  părți  dacă  nu  sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XIII. ALTE CLAUZE 
1. Neîndeplinirea de către oricare dintre părţi a obligaţiilor contractuale dă dreptul părţii lezate
să procedeze la rezilierea de plin drept a contractului fără somaţie sau punere în întârziere şi
fără intervenţia instanţei de judecată. 
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XIV. Dispozitii finale
   1.  Prezentul  contract  poate  fi  modificat  si  adaptat  cu legislația  in  vigoare pe parcursul
executării sale, cu acordul părților.
   2.  Introducerea de clauze contractuale speciale,  modificarea sau adaptarea prezentului
contract  se  poate  face  numai  prin  act  adițional  încheiat  între  părțile  contractante.
   3.  Orice  modificări  legale  ale  prevederilor  contractului  de  inchiriere  vor  fi  insușite  prin
hotărâre a consiliului local.
   4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi in neconcordanță cu
prevederile sale, in condițiile in care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
   5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul sau,
reprezintă voința părților.

   6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, fiecare pentru fiecare
parte, astăzi, data de .................

 

LOCATOR

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

Reprezentată de

Primar
Ing. PAVEL TEODOR

______________

Secretar oraș
Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

______________

Șef Serviciu Economic
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA

______________

Întocmit
Ing. MARIA ECATERINA ALBU

______________

LOCATAR

________________

                         Preşedinte de şedinţă Vizat
                                   Consilier                           Secretar oraș

__________                                      Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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