
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 
TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,SLATINA” (pe loturi) în suprafaţă 

totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ,  
 
 Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ: 

 
Având în vedere : 
 

- Expunerea de motive a d-lui Harpa Vasilică- Primarul  Oraşului Tîrgu Neamţ, privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,Slatina” (pe loturi) în suprafaţă totala de 156 ha, teren  
apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ ( nr.11025/21.05.2015); 
- Referatul de specialitate al Serviciului juridic  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Tîrgu Neamţ (nr.11025/21.05.2015) 
-Prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
-Legea nr.86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,  
admninistrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 ; 
-OUG nr.63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii ; 
-H.G. nr.78 din 4 februarie 2015 privind modificarea si completarea  Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar  
nr.18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1064/2013 ; 
-Hotărârea nr. 34/ 27.02.2015 a Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ privind insusirea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Tirgu Neamt ; 
 -Hotărârea nr.223 din 12 decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Neamţ, privind stabilirea preţului 
mediu la masa verde obtinuta de pe pajisti, valabil pe anul 2015;  
-Ordinul MADR/MDRAP nr. 407/2013 privind contractele-cadru de concesiune si inchiriere a 
suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor si municipiilor; 
-Ordinul MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de 
animale pe hectar de pajiste; 
- Ordinul Nr. 226 din  28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung. 
 În temeiul art.36, alin.(1),alin(2) lit.c si  şi alin(5) lit.a ,art.45,alin (3) şi art 123 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aproba  închir ierea prin licitaţie publică a pajiştii ,,Slatina” (pe loturi) în suprafaţă totala de 
156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ; 



Art.2. Se aprobă referarul de oportunitate in vederea închir ierii pajiştii ,,Slatina ‘’(pe loturi)  
proprietate privată a Oraşului Tîrgu Neamţ ( anexa I ) ; 
Art.3. Regulamentul procedurii de licitatie este cel aprobat prin HCL nr.100/08.05.2015 ; 
Art.4. Se aprobă nivelul minim al chir iei pentru fiecare lot ce se scoate la licitatie in vederea 
inchirierii si care este  stabilit în conformitate cu Hotărârea nr.223 din 12 decembrie 2014 a 
Consiliului Judeţean Neamţ, privind stabilirea preţului mediu la masa verde obtinuta de pe pajisti, 
valabil pe anul 2015 ( anexa I ); 
Art.5. Se aprobă Documetaţia de atribuire privind închirierea pajiştii ,,Slatina ‘’(pe loturi). 
 ( anexa  II ) ; 
Art.6.Se aprobă Caietul de sarcini pentru procedura de închiriere a  pajiştii ,,Slatina ‘’(pe loturi), 
împreună cu Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare 
ale ofertanţilor si planurile de situatie ( anexa III ) ; 
Art.7. M odelul cadru de Contract de închir iere este cel aprobat prin HCL nr.100/08.05.2015 ; 
Art.8. Comisia de evaluare a ofertelor, Membrii supleanţi pentru membrii comisiei de evaluare,  
Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor, Membrii 
supleanţi pentru membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt stabiliti prin HCL 
nr.100/08.05.2015 ; 
Art.9.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tîrgu Neamţ. 
Art.10. Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt sa semneze contractele de inchiriere si 
orice alte acte aditionale aferente. 
Art.11. Orice alte prevederi contrare se abroga de la data intrarii in vigoare a prezentei. 
Art.12. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate.                 
 
 
 
                          Iniţiator,                                                               Avizat legalitate, 
           Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ                                              Secretar, 
                        Harpa Vasilică                                                     Jr.Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nr. 11025/21.05.2015 
 

PRIMARUL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

                                     E X P U N E R E  D E  M O T I V E 
privind aprobarea închirier ii prin licitaţie publică a pajiştii ,,SLATINA” (pe loturi) în 

suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu 
Neamţ,  

 
ţinând cont de: 
● importanţa şi de facilitarea accesului animalelor la suprafeţele de pajişti disponibile, 
aflate  în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale Oras Tirgu Neamt, în 
condiţiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de 
asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajisti; 
● atribuţiile  conferite prin Legea nr. 215/2005, privind administraţia publică locală, 
Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ hotărăşte darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat de 
interes local; 
● Hotărârea nr. 34/ 27.02.2015 a Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ privind 
insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului pr ivat al Orasului T irgu 
Neamt ; 
●prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente ş i pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată în Monitorul Of icial nr. 
267/13.05.2013 cu modificarile si completarile ulter ioare ; 
● Consiliile locale ale oraşelor, trebuie să iniţ ieze procedura de închiriere în 
conformitate cu prevederile legale ; 
Închirierea acestor suprafeţe de teren conduce la înbunătăţirea ef icienţei economice a 
exploatăr ii animalelor şi conferă o mai bună valorif icare a bunurilor aparţinând 
patrimoniului Oraşului Tîrgu Neamţ . 
 
      Având în vedere cele prezentate precum şi necesitatea de a genera noi venitur i la 
bugetul local propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii pr in licitaţie publică a pajiştii ,,SLATINA” (pe lotur i) în suprafaţă totala de 
156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ,  
 
 

P R I M A R, 
Harpa Vasilică 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                                      APROBAT 
SERVICIUL JURIDIC                                                                                        PRIM AR, 
 Nr. 11025/21.05.2015                                                                    Vasilica Harpa 
 
 

RAPORT DE SPEC IALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,SLATINA” (pe 

loturi) în suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ 

            La data de 13 mai 2013 a intrat  în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr.34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajişt ilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991. Motivarea apariţiei acestei ordonanţe  are la bază necesitatea urgentă de  
adoptare a unei noi reglementări în domeniul pajiştilor în vederea eliminării inadecvenţelor ce conduc la 
producerea de efecte juridice negative. 

In  baza acestei Ordonante, in data de 27.02.2014, în cadrul şedinţei de Consiliu Local al orasului T irgu 
Neamt s-a hotarat  aprobarea inchirierii prin licitat ie publica a pajist ilor din domeniul privat  al Orasului T irgu 
Neamt, in suprafata de 703,2792 ha.  Dupa parcurgerea procedurii de l icitat ie, au fost  incheiate contracte de 
inchiriere cu urmatorii cast igatori : 

 
a) Chirila Ioan- pajiste Osoi ; 
b) Asociat ia crescatorilor de animale ,,Humulest i”- pajiste Aerodrom; 
c) Asociat ia crescatorilor de animale ,,Slat ina”- pajiste Slat ina; 
d) Dolceanu Crist inel- pajiste ,,Capreasca”; 
e) Asociat ia crescatorilor de animale ,,Slat ina”- pajiste Blebea; 
             
         Modificarile legislat ive care au intervenit  ulterior Ordonanţei de urgenţă nr.34 din 23 aprilie 2013 sunt: 
 
-Legea nr.86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, admninistrarea şi 
exploatarea pajişt ilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ; 
-OUG nr.63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 
agriculturii ; 
-H.G. nr.78 din 4 februarie 2015 privind modificarea si completarea  Normelor metodologice pentru aplicarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajist ilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr.1064/2013 ; 
-Ordonanta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plat i care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 
si pentru modificarea art .2 din Legea nr.36/1991 ; 
- Ordinul MADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condit iilor specifice si a modului de 
implementare a schemelor de plat i prevazute la art .1 alin. (2) si (3) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plat i care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art .2 din Legea 
nr.36/1991, precum si a condit iilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare 
rurala aplicabile pe terenurile agricole prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. 
 
  Schimbările  avute în vedere de noua legislaţie  menţionează că: 

a) scopul  prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă reglementarea organizării, administrării şi 
exploatării pajişt ilor permanente; 



b) sunt  supuse regimului de organizare şi exploatare pajişt ile proprietate privată a  oraşelor, administrate 
de consiliile locale ale acestora; 

c) pentru punerea în valoare a pajişt ilor aflate în domeniul privat  al oraşelor şi pentru folosirea eficientă 
a acestora, unităţile administrat iv-teritoriale, prin primar, în conformitate cu hotărârile consiliilor 
locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animale înscrise 
în RNE, încheie contracte  de  închiriere , în condiţiile legii pentru suprafeţele de pajişt i disponibile, 
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsa intre 7 si 10 ani. 
(conform art .9(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.34 din 23 aprilie 2013 ) 

Ordinul nr.226 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea act ivit ăţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajişt ilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, subliniază că la 
punctul III că obiectivul  fundamental  este sporirea producţiei totale de masă verde şi a calităţii 
acesteia, în concordanţă cu creşterea eficienţei economice a exploatării animalelor, în special a 
efectivelor de taurine şi ovine. 

Consiliile locale au obligat ia sa aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajist ile 
permanente aflate pe unitatea administrat iv-teritoriala , intocmite de catre specialist i din cadrul 
primariilor, al directiilor judetene pentru agricultura si din cadrul camerelor agricole judetene aflate 
in subordinea consiliului judetean. 

Pana la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajist ilor aflate in domeniul  public/privat  al 
unitat ilor administrat iv-teritoriale, se face conform regulamentului de pasunat  ( aprobat  prin HCL 
nr.100/08.05.2015). 

Avand in vedere ca :  

-În temeiul art.36, alin.(1),alin(2) lit.c si  şi alin(5) lit .a ,art .45,alin (3) şi art  123 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul local are atribuţii privind administrarea domeniului 
public şi privat  al oraşului, hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii. 
 
-La licitaţie pot sa  part icipe persoane fizice sau juridice,  având animalele înscrise în RNE- condiţie în 
conformitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013. 
In conformitate cu art .9, punctul 73 ,, Concesiunea/Inchirierea pajist ilor permanente aflate in domeniul 
public/privat al comunelor, oraselor, respect iv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinta al 
asociat iilor patrimoniale ale membrilor colectivitat ii locale, proprietari de animale inscrise in RNE ‘’. 
Propunem ca scoaterea la licitat ie in vederea inchirierii  pajist ii ,,Slat ina ‘’ sa se faca pe cele 3 loturi 
componente : 
Slat ina 1-60 ha 
Slat ina 2-50 ha 
Slat ina 3-46 ha 
 
      Reţinând considerentele mai sus expuse supunem spre analiză şi dezbatere  deliberat ivului local Proiectul 
de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,SLATINA” (pe loturi) în 
suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ,  
 
 
 
                                                                               Întocmit, 

 
Serviciul Juridic,                                                                                                 

insp. Sofica-Maria Vasiliu 



 
 
                                                                                    Anexa nr.  I  la Hotarîrea 
                                                                               Consiliului Local Tîrgu Neamţ 
                                                                                             Nr.___    din ____________ 
                                                                                                                  

REFERAT  DE OPORTUNITATE 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,Slatina” (pe loturi) în 
suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu 

Neamţ,  
 
    În conformitate cu OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 pr ivind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente ş i pentru modificarea şi 
completarea  Legii fondului funciar nr. 18/1991, Consiliile locale ale oraşelor, trebuie 
să iniţ ieze procedura de închiriere în conformitate cu prevederile legale ; 
Închirierea acestor suprafeţe de teren conduce la înbunătăţirea ef icienţei economice a 
exploatăr ii animalelor şi conferă o mai bună valorif icare a bunurilor aparţinând 
patrimoniului Oraşului Tîrgu Neamţ . 
 

 
1.Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 
 
Păşunile  aflate în proprietatea privată a Oraşului Tîrgu Neamţ sunt : 
 
 
 

 
      
     Masa verde a fost stabilita in conformitate cu datele cuprinse in raportul de 
evaluare a celor 5 trupuri de pasune, proprietatea Orasului Tirgu Neamt, Jud. Neamt, 
Raport inregistrat la institutia noastra cu nr. 2678/20.02.2014. 
     Pretul de pornire a lic itatiei a fost stabilit  in functie de Hotărârea nr.223 din 12 
decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Neamţ, privind stabilirea preţului mediu la 
masa verde obtinuta de pe pajisti, valabil pe anul 2015: ,, art.1 mentioneaza: se 

Denumire 
pajişte 

Suprafaţă 
– ha. – 

  

Masa 
verde 

Pretul 
mediu pe 

tona 

Pretul de 
pornire a 
licitatiei 

Valoarea 
estimata a 
chiriei/an 

1 2 3 4 5 6 
SLATINA 1 50 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 2550 lei 
SLATINA 2 45 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha     2295 lei 
SLATINA 3 30,5 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha    1555,5  lei 
SLATINA 4 30,5 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha    1555,5  lei 



stabileste pretul mediu pe tona de masa verde, valabil pe anul 2015, la valoarea de 30 
lei”.  
 
2. Obiectivele locatorului sunt: 
a)  menținerea suprafeței de pajişte; 
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii 
calităţii covorului vegetal; 
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte. 
 
2.1.Motive de ordin social 
 
În conformitate cu art. 9 a lin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 „ Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat 
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor 
locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având 
animale le înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru 
suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă cuprinsa intre 7 si 10 ani.” 
 
2.2.Motive de ordin financiar 
În conformitate cu art. 9 a lin. (7) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 „ Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor 
proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucuresti, 
după caz.”. 
 
2.3.Motive de mediu 
a) determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat; 
b) capacitatea de păşunat a pajiştii; 
c) parcelarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale; 
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii. 
 
3. Nivelul minim al chiriei 
Nivelul minim al chiriei pentru fiecare lot ce este  scos la licitatie in vederea 
inchir ierii  este stabilit în conformitate cu Hotărârea nr.223 din 12 decembrie 2014 a 
Consiliului Judeţean Neamţ, privind stabilirea preţului mediu la masa verde obtinuta 
de pe pajisti, valabil pe anul 2015 (anexa I). Daca in urma organizar ii licitatiei, pretul 
adjudecat este chiar cel de pornire(in speta, 51 de lei/ha), acesta se v-a reactualiza 
anual in functie de Hotararea Consiliului Judetean.  
 



4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii 
procedurii 
      În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (8) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,,  consiliile locale ale comunelor, oraşelor, 
respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de  închiriere” 
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 „(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor 
aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea 
eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau 
juridice având animale le înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, 
pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă cuprinsa intre 7 si 10 ani.” 
Se propune ca procedură de atribuire a contractului de închiriere- lic itaţia, conform 
Regulamentului procedurii de licitaţie. 
 
5. Durata estimată a închirierii 
Durata contractului de închiriere este cuprinsa intre 7 si 10 ani, conform art.9, alin.(2) din 
OUG nr.34/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                   Anexa nr.II 
TÎRGU NEAMŢ                                                                  la Hotărârea nr.___ 
JUDEŢUL NEAMŢ                                                               din _________ 
 
                                DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

Referitoare la  închirierea prin licitaţie publică a pajiştii ,,Slatina” (pe loturi) în 
suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu 

Neamţ,  
 
 

I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 
Locator: Oraşul Tîrgu Neamţ, CIF 2614104 
Adresa poştală: str.Ştefan cel Mare, nr.62,Tîrgu Neamţ judetul Neamţ, 
Email: tgnt@primariatgneamt.ro , tel telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508 
 
II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE; 

Procedura selectată este licitaţia, conform Regulamentului procedurii de 
licitaţie. 

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia 
de atribuire. 

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clar if icări privind 
documentaţia de atribuire. 

Data limită de primire a solicităr ilor de clarif icări este precizata in anuntul de 
licitatie. 

Data limită de depunere a ofertelor este preciza precizata in anuntul de licitatie. 
Deschiderea ofertelor depuse se va face în data stabilită în anuntul de lic itatie la 

sediul locatorului din str.Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ judetul Neamţ, în 
prezenţa comisiei de evaluare si a reprezentanţilor ofertanţilor. 
 
III. CAIETUL DE SARCINI –  este anexă la Documentaţia de atribuire. 
 
IV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 
OFERTELOR. 

Oferta se redactează în limba română. 
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini şi a 

Regulamentului procedurii. 
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoanei interesate. 
 
 
 



V. CRITERIU DE ATRIBUIRE :  
 
CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI OFERITE 

Pretul de pornire a licitatiei nu poate face obiectul negocierii. 
 

VI. CĂI DE ATAC 
Soluţionarea lit igiilor  apărute în  legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubir i se realizează potrivit  prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările ulter ioare. Acţiunea în justiţ ie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului. 
 

VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – sunt anexă la 
Documentaţia de atribuire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
Înregistrat la sediul UAT Orasul Tirgu Neamt 
Nr .............. / .................................. 
 
                                       SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către,  UAT Orasul Tîrgu Neamţ, CIF 2614104 
Adresa poştală: str.Ştefan cel Mare, nr.62,Tîrgu Neamţ judetul Neamţ, 
Email: tgnt@primariatgneamt.ro , tel telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508 
 
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Ziarul …………………………… cu 
nr............... din ................................ , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  de închiriere ce are ca obiect inchirierea 
pajistii....................................................., aflate in domeniul privat al UAT Orasul 
Tîrgu Neamţ , noi.............................................................. ................ 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 
 
1.Documentul …................................................................................(seria/numărul, 
emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de 
dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completării ............. .. 
 
 
Cu stimă, 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Formular F1 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____________________ 

(denumirea/numele) 
 

INFORMAŢII GENERALE 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistre…………………………………………….. 
(numarul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu). 
 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, (dacă este cazul):…………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piaţă a 
afacerilor :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Candidat/ofertant, 
______________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 



                                                                                                      
CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                   Formular F2 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

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

…………………………………………………………………………………………. 
(candidatului/ofertantului ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
închiriere ce are ca obiect inchirierea 
pajistii........................................................................ aflate in domeniul privat al UAT 
Orasul Tîrgu Neamţ, la data de ..................................( zi/lună/an ), organizată de 
......................................... 
UATO Tirgu Neamt, particip şi depun ofertă: 
|_|  nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei ........................................................................; 
|_| ca subcontractant al ..............................................; 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
2. Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autor itatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulăr ii 
procedurii de atribuire a contractului de închiriere pajişt i sau,în cazul în care vom fi 
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere (pajişti). 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane jur idice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autor izaţi ai  UAT 
Orasul Tîrgu Neamţ, CIF 2614104 
Adresa poştală: str.Ştefan cel Mare, nr.62,Tîrgu Neamţ judetul Neamţ, 
Email: tgnt@primariatgneamt.ro , tel telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/79050 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
                                                                        CANDIDAT/OFERTANT 
                                                                ……………….           (semnătură autorizată ) 



                                                                                                Formularul F 3 
CANDIDAT/OFERTANT 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

Declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 
Către,  

UAT Orasul Tîrgu Neamţ, CIF 2614104 
Adresa poştală: str.Ştefan cel Mare, nr.62,Tîrgu Neamţ judetul Neamţ, 

Email: tgnt@primariatgneamt.ro , tel telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/79050 
 
 
 

Procedura de atribuire : licitatie 
Nr.  anunţ de participare :…………………………………….. 
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/2015 
I.Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………………….................................................., 
reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ......................................................................, 
 care va participa la procedura de închiriere organizată de UAT Orasul Tirgu Neamt, 
în calitate de autoritate contractanta, certific/certificăm prin prezenta că informaţile 
conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/Certificăm pr in prezenta, în numele ................................................, 
următoarele: 
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentei declaratii; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de închiriere în condiţiile 
în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
4. în sensul prezentei declaratii, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezenta declaratie, care 
ofertează în cadrul aceleiaş i proceduri de închir iere sau ar putea oferta, întrunind 
condiţiile de participare; 
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care der ivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte preţurile/tar ifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de 
a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 
7. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul of icial al deschiderii publice, anunţată de autoritatea 
contractanta. 



III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legis laţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezenta declaratie sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 
..................................................... 
Numele si prenumele semnatarului .................................................... 
Semnătură ..................................................... 
Detalii despre ofertant : 
-Numele ofertantului ..................................................... 
-Tara de reşedinţă..................................................... 
-Adresa .................................................... 
-Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... 
-Telefon / Fax Data ............................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Formular F4 
CANDIDAT/OFERTANT 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE 
privind respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului 

 
 
Subsemnatul(a), . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . ... . .. reprezentant/ 
imputernicit al  ...................................................................................................... , 
cu sediul în (adresa ofertantului) ............................................................................ ,  
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în 
declaraţii în acte publice, că vom respecta legis laţia şi normele in vigoare privind 
protectia mediului. 
 
 
 
 
Data completării……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDAT/OFERTANT 
 
 (semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDAT/OFERTANT                                                                   Formular F5 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
                                                                                                      
                               FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
 
 
                             Către, 
                                             UAT Orasul  Tîrgu Neamţ 
 
 
 
Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul…………………………. 
………………………………………………………………………………………, 

reprezentant legal / împuternicit, al ofertantului …………………………………….. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să ofer im chir ia de 
………………………………………………………………………………………… 
lei//ha/an, pentru suprafaţa de teren 
____________________________ (se va introduce denumirea suprafeţei de teren 
pentru care se oferteaza). 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câtigătoare, după 
primirea terenului închiriat, să ne indeplinim obligatiile  în conformitate cu programul 
de păşunat, cu prevederile caietului de sarcini si ale contractului de inchiriere. 
 
3.Garanţia de buna execuţie va f i constituită sub forma de 10% din valoarea 
contractului pe un an. 

 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câtigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
5. Precizăm că: 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca f iind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire. 



7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
altă ofertă pe care o puteţi primi si care este neconforma cu cerintele solicitate de 
Dumneavoastra. 
 
 
 
 
Data întocmirii .................................... 
Nume, prenume.................................... 
Semnătura .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                               Anexa nr.III 
TÎRGU NEAMŢ                                                             la Hotărârea nr.___ 
JUDEŢUL NEAMŢ                                                       din _________ 
 

CAIET DE SARCINI 
Pentru procedura de  închiriere  prin licitaţie publică a pajişt ii ,,Slatina” (pe loturi) în 

suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu 
Neamţ,  

  
 

Având în vedere prevederile art. 9, alin (8) din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991: „…consiliile locale ale comunelor, 
oraselor, respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de 
concesionare/închiriere……..” . 

 
Legislaţie relevantă 
-Prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, admninistrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modif icarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulter ioare ; 
-Legea nr.86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2013 privind 
organizarea, admninistrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modif icarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ; 
-OUG nr.63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii ; 
-H.G. nr.78 din 4 februar ie 2015 pr ivind modificarea s i completarea  Normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modif icarea 
si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr.1064/2013 ; 
-Hotărârea nr. 34/ 27.02.2015 a Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ privind 
insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului pr ivat al Orasului T irgu 
Neamt ; 
 -Hotărârea nr.223 din 12 decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Neamţ, privind 
stabilirea preţului mediu la masa verde obtinuta de pe pajisti, valabil pe anul 2015;  
-Ordinul MADR/MDRAP nr. 407/2013 pr ivind contractele-cadru de concesiune si 
inchir iere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, 
oraselor si municipiilor; 
-Ordinul MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al 
incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; 



- Ordinul Nr. 226 din  28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activităţii de îmbunătăţire ş i exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu 
şi lung. 
 
 
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
 
1.1 Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 
Pajiştile aflate în domeniul privat al Oraşului Tîrgu Neamţ . 
 

 
 
1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii; 
      Îmbunătăţirea nivelului de producţie ş i utilizarea pajiştilor reprezintă o axă 
prioritară a autorităţii locale, fiind în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea 
producţiilor animaliere obţinute, în special din exploatarea speciilor de bovine şi 
ovine. 
1.3 Condiţiile de exploatare a închirierii 

Pentru suprafaţa de pajişte  care se închiriază, locatarul are obligaţia realizăr ii 
lucrărilor de exploatare raţională şi întreţinere a acestor pajişti, prin lucrări de 
distrugere a muşuroaielor, curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbustiferă 
nevaloroasă, combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare pentru 
eliminarea vegetaţiei hidrofile, precum şi alte lucrări prevăzute în programul de 
păşunat întocmit conform prevederilor cap.IV punct 8 din Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădur ilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003, astfel încat să se asigure ridicarea potenţialului de producţie, accesul şi 
exploatarea respectivelor păşuni în condiţii optime. 
 
2. SCOPUL 
a)  menţinerea suprafeţei de pajişte; 
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tar lale, cu scopul 
menţiner ii calităţii covorului vegetal; 
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte. 
 

Denumire 
pajişte 

Suprafaţă 
– ha. – 

  

Masa 
verde 

Pretul 
mediu pe 

tona 

Pretul de 
pornire a 
licitatiei 

Valoarea 
estimata a 
chiriei/an 

1 2 3 4 5 6 
SLATINA 1 50 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 2550 lei 
SLATINA 2 45 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha     2295 lei 
SLATINA 3 30,5 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha    1555,5  lei 
SLATINA 4 30,5 ha 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha    1555,5  lei 



3. OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI CONDIŢII PRIVIND ÎNCHEIEREA 
CONTRACTULUI 
3.1. Obiectul închirierii î l constituie  închirierea  pajişt ii ,,Slatina” (pe loturi) în 
suprafaţă de 156 ha  apartinand patrimoniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ. 
3.2. Terenurile sunt libere de sarcini şi intră în folosinta efectivă a locatarului odată cu 
semnarea contractului de inchir iere si a  procesului verbal de predare - primire. 
3.3. Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar 
atribuirea contractului de inchir iere se face numai dacă îndeplinesc condiţiile de 
calificare în conformitate cu caietul de sarcini si cu documentaţia de atribuire 
asigurându-se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţe de minim 0,3 UVM/ha 
pentru fiecare lot în parte,astfel încât unui ofertant i se pot atribui mai multe contracte, 
astfel: 
- primul contract de inchiriere se poate atribui unui ofertant, dacă îndeplineste 
condiţiile de calif icare în conformitate cu caietul de sarcini s i cu documentaţia de 
atribuire asigurându-se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 
UVM/ha  ; 
- aceluiaşi ofertant i se poate atr ibui s i cel de al II-lea contract, dacă îndeplineste 
condiţiile de calif icare în conformitate cu caietul de sarcini s i cu documentaţia de 
atribuire, după ce se asigură încărcătura  pentru primul contract, asigurându-se o 
încărcătură de animale/ha deţinute în exploataţie pentru cel de al II-lea contract de 
minim 0,3 UVM/ha  si asa mai departe pentru următoarele contracte, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie. 
3.4 Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare lot în parte. Fiecare participant 
poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare lot scos la licitaţie.  
Pentru fiecare ofertă depusă se va  plăti contravaloarea caietului de sarcini, taxa de 
participare de 200 lei cât şi garanţia de participare care este de 2 % din valoarea 
contractului pe un an. 
  Atr ibuirea contractului de închiriere se face numai dacă îndeplinesc condiţiile 
de calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire 
asigurându-se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 
UVM/ha. 
 
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE MARI 
conform Regulamentului (CE) NR. 1974/2006 
Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani 1,0 U V M 
Bovine între saşe luni şi doi ani 0,6 UVM 
Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 
Ovine 0,15 UVM 
Caprine 0,15 UVM 
Scroafe reproducătoare > 50 kg 
Alte porcine 

este interzisă creşterea 
acestor animale 



 
Găini ouătoare 
 
Alte păsări de curte 
 

pe suprafaţa închiriată     
pentru a evita 

degradarea terenului 

 
 
Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: 
- se înmulţeşte numărul de animale care păşunează cu coeficientul prezentat în tabelul 
de mai sus, iar produsul se împarte la numărul de hectare utilizate pentru păşunat. 
 
4. CONDIŢII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA ÎNCHIRIERII 
4.1. Destinaţia: organizare păşunat cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine) ale 
locuitorilor Oraşului Tîrgu Neamţ, conform anexei I şi a ofertei depuse. 
4.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatorului să rezilieze unilateral 
contractul de închiriere, dupa o preavizare de 30 zile. 
4.3. Locatarul este obligat să realizeze o amenajare specifică desfăşurării activităţii. 
4.4. Locatarului îi este interzisă creşterea  porcilor sau păsărilor pentru a evita 
degradarea terenului. 
4.5. Locatarul are obligaţia să as igure exploatarea pr in păşunat, eficace în regim de 
continuitate şi de permanenţă a terenului ce face obiectul închirierii. În acest scop el 
trebuie să respecte încărcătura de animale/ha minim 0,3 UVM/ha , prezentând în acest 
sens în fiecare an, o Declaraţie pe propria răspundere privind efectivul anual de 
animale scoase la păşunat, declaraţie ce va fi depusă la registratura Primăriei Oraşului 
Tîrgu Neamţ până cel târziu în data de  1 iunie a anului respectiv. Dacă din datele 
prezentate în declaraţie reiese că nu este respectată încărcătura minimă 0,3 UVM/ha, 
pentru suprafaţa respectivă şi dacă nu se respectă data maximă de depunere a 
declaraţiei, atunci contractul se reziliază de drept. 
4.6. Locatarul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea 
contractului de închiriere, precum şi alte cheltuieli. 
4.7. Deasemeni vor respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul închirier ii şi 
va ţine cont de Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu ş i lung, aprobată pr in Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădur ilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
4.8. Locatarul va efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, acestea 
exercitând un efect ameliorativ asupra însuşirilor f izice, chimice şi trofice ale solului. 
O metoda simplă, deosebit de ef icientă şi foarte economică este fertilizarea prin 
târlire. 
4.9. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia să respecte toate 
prevederile şi  procedurile ce decurg din legislaţia pr ivind protecţia mediului. 



4.10. Locatarul are obligaţia de a prezenta spre aprobare executivului Primăriei 
Oraşului Tîrgu Neamţ, în termen de maxim 20 zile calendar istice de la semnarea 
contractului,  graficul lucrărilor anuale de întreţinere a păşunilor. 
4.11. Înainte de ieşirea la păşunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor 
prin certificatele eliberate de circumscripţia sanitar - veterinară. 
4.12. Locatarul are obligaţia să anunţe circumscripţia sanitar – veterinară şi Primăria 
Oraşului Tîrgu Neamţ , în termen de 24 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariţia 
boli infectocontagioase sau a mortalităţii animalelor. 
4.13. Locatarul castigator al licitatiei pe suprafetele destinate exclusiv animalelor, are 
obligaţia de a prelua si efectivele de animale aparţinând persoanelor fizice sau juridice 
cu domiciliul în Oraşul Tîrgu Neamţ , la cererea acestora dacă acestea sunt 
înregistrate în evidenţele Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ şi în evidenţele 
circumscripţiei sanitar – veter inare de care aparţin, dar si de a permite accesul la 
sursele de apa a celorlalti t itulari de contract care nu au aceasta posibilitate. 
În cazul în care locatarul refuză să se conformeze, se va proceda la rezilierea 
contractului de drept.  
4.14.Locatarul este obligat să plătească anual impozitul pe terenul care face obiectul 
contractului de închiriere conform Codului fiscal. 
4.15. Locatarul nu poate subînchiria/concesiona sau cesiona, în tot sau în parte, 
terenul şi lucrările ce fac obiectul contractului de închiriere. 
4.16. Locatarul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil – terenul – potrivit 
destinaţiei sale –păşune. 
4.17. Locatarul trebuie să obţină autorizaţiile şi/sau avizele necesare în vederea 
desfăşurării activităţii pentru care se închiriază terenurile şi să respecte condiţiile 
impuse prin acordarea avizelor. 
4.18. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum este 
folosit şi întreţinut de către locatar terenul închir iat şi să ia măsurile ce se impun în 
vederea unei bune întreţineri şi folosir ii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în 
cadrul licitaţiei. 
4.19. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate ş i permanenţă pentru 
scopul în care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise. 
4.20. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, locatarul este 
obligat să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit 
şi libere de orice sarcini, fără nici o pretenţie de despăgubire. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Durata contractului de închiriere este de  7 ani. 
 
6.NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 
6.1. Nivelul minim al chiriei este de stabilit în funcţie de Hotărârea nr.223 din 12 
decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Neamţ, privind stabilirea preţului mediu la 



masa verde obtinuta de pe pajisti, valabil pe anul 2015. Pretul de pornire a licitatiei nu 
poate face obiectul negocierii. 
6.2. Daca in urma organizarii licitatiei, pretul adjudecat este cel de pornire (in speta, 
51 de lei), pentru anii  următori, reactualizarea pretului se va face in functie de 
Hotararea Consiliului Judetean privind stabilirea preţului mediu la masa verde 
obtinuta de pe pajisti; Acest lucru se va realiza pr in incheierea de acte aditionale la 
contractele de inchiriere; 
6.3. Pentru suprafeţele prezentate în anexa I, ofertantul trebuie să-şi elaboreze oferta 
în funcţie de proporţionalitatea hectarelor care sunt păşunate de bovine şi ovine. 
Comisia de evaluare va verif ica dacă s-a respectat chiria minimă propusă. 
6.4. Taxa de închiriere anuală se va achita în lei, de către locatar în două tranşe: 30% 
până la data de 30 martie şi 70% până la data de 30 septembrie a fiecărui an. 
6.5. Chiria obţinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local. 
6.6. Criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al chiriei. 
 
7. GARANŢII 
7.1. Pentru a participa la licitaţia privind închir ierea păşunilor aparţinând Oraşului 
Tîrgu Neamţ, persoanele f izice sau juridice, vor depune în contul locatorului 
RO05TREZ49321A300530XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ sau la casieria 
instituţiei, o taxă de participare în valoare de 200 lei (se achită pentru  fiecare ofertă 
depusă în parte şi care nu se va restitui niciunuia dintre ofertanţi) şi o garanţie de 
participare care este de 2% din valoarea contractului pe un an. 
 
Nr. 
lot 
 

 Denumire 
păşune  

     
Suprafaţa 
  – ha. – 
 

Valoarea 
estimata a 
chiriei/an 

Valoarea 
garanţiei de 
participare 

este de 
2% din 
valoarea 

contractului 
pe un an 

 

Valoarea 
garanţiei de 

bună 
execuţie este 

de 
10% din 
valoarea 

contractului 
pe un an 

1 SLATINA 1 50  HA 2550 lei 51  RON 255 RON 
2 SLATINA 2    45  HA  2295 lei    45,9 RON 229,5 RON 
3 SLATINA 3 30,5HA 1555,5  lei 31,11 RON 155,5  RON 
4 SLATINA 4   30,5HA 1555,5  lei 31,11 RON 155,5  RON 

 
 
7.2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare pentru fiecare lot 
pentru care ofertează.  
7.3. Ofertanţilor  necâştigători li se va restitui garanţia de participare, la cerere,  după 
data încheierii contractului de închiriere cu ofertantul câştigător. 



       Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând 
astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre 
următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta ; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie ; 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea 
contractului de închiriere sau dacă refuză încheierea contractului. 
7.4. Garanţia de participare se va prezenta în original , de către toţi ofertanţii, la 
Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, ataşată la formularul « Scrisoare de înaintare ». 
7.5. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi 
având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire, vor fi respinse în 
cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor. 
7.6. În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să 
soluţioneze contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de 
participare. 
7.7. Ofertantului câştigator i se va restitui garanţia de participare, numai după 
constituirea garanţiei de bună execuţie. 
7.8. In termen de 90 de zile de la data semnării contractului de inchir iere, locatarul va 
constitui garanţie de bună execuţie  care este de 10% din valoarea contractului pe  un 
an şi se achită la casieria Instituţiei. 
 Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la reţinerea 
sumelor datorate, inclusiv a penalităţilor, din garanţia depusă de locatar. 
 
8.REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR ÎN DERULAREA 
ÎNCHIRIERII 
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt: 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit şi libere de or ice 
sarcini locatorului, la încetarea contractului de închir iere. Sunt bunuri de retur, 
bunurile care fac obiectul închirierii - pajiştea. 
b) bunuri de preluare - sunt bunurile care la expirarea contractului revin locatorului –
construcţiile. 
c) bunuri proprii – sunt bunur ile care la încetarea contractului de închiriere, rămân în 
proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut locatarului şi au 
fost utilizate de către acesta pe toată durata închirierii-utilaje,unelte,etc. 
 
 
9. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A PERSOANELOR 
9.1 Pe durata amenajării unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii specifice se vor lua 
măsuri pentru protejarea calităţii aerului, apei şi solului conform legislaţiei în vigoare. 
9.2 Dejecţiile de la animale vor f i folos ite în amestec cu apa pentru fertilizarea zonei 
de păşunat. 



9.3 Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în apropierea zonelor închir iate, 
împotriva atacurilor animalelor din ferme. 
 
10. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 
10.1 La licitaţie participă persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE 
conform art.9 alin (2) din OUG 34/2013. 
In conformitate cu art.9, punctul 73 ,, Concesiunea/Inchirierea pajistilor permanente 
aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se 
face cu respectarea dreptului de preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor 
colectivitatii locale, proprietari de animale inscrise in RNE. 
10.2 Oferta se transmite într-un singur plic sigilat, care se înregistrează, în ordinea 
primir ii ofertelor, la Registratura Institutiei, precizându-se data şi ora, apoi în registrul 
"Oferte". 
10.3 Pe plic se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta 
(ÎNCHIRIERE PAJIŞTE ……………………) şi adresa ofertantului însoţită de un 
număr de telefon. 
10.4 Plicul va trebui să conţină: 

 fişă cu informaţii privind ofertantul – formular F1 
 declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări –Formular F2 
 declaraţie de participare la licitaţie cu oferta independentă – Formular F3 
 declaratie privind respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului-F4 
 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanţa 
 acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa 
 dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa  ataşata de Formularul - 

Scrisoare de înaintare – în afara plicului. 
 acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor: 

a) Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi deţiner ii exploataţiei 
pe raza administrativ ter itorială unde se află pajiştea închiriată; 
b) Adeverinţa de la medicul veterinar de circumscripţie privind : codul de exploataţie, 
locul exploataţiei şi numărul de animale deţinute la data depunerii ofertei; 
c) Dovada deţinerii în proprietate a unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha  pentru 
suprafaţa solicitată – extras din RNE eliberat de DSVSA Neamt – documentul nu va 
fi mai vechi de 30 de zile de la data depunerii ofertelor;  
d) Program de păşunat pentru perioada preluării în folos inţă a suprafeţei de păşune 
solicitată conform prevederilor cap. IV pct.8 din Ordinul 226/235/2003 pentru 
aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung. De asemenea odată cu stabilirea 
programului de păşunat, se va stabili şi data începerii păşunatului, precum şi data la 
care animalele vor fi scoase de pe păşune, acţiune deosebit de importantă pentru 



refacerea covorului vegetal. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate de crescători 
la începutul fiecarui sezon de păşunat, cu privire la curăţirea păşunilor, modul de 
grupare a animalelor pe păşune, acţiuni sanitar  veter inare obligatorii, precum şi 
lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie 
arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor, întreţinerea surselor de adapare, 
asigurarea igienizăr ii acestora şi executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea 
vegetaţiei hidrofile. 
e) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitate de creşterea 
animalelor şi prelucrarea laptelui – copie conform cu originalul- pentru persoane 
juridice ; 
f) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane 
juridice ;  
g) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice ; 
h) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale 
din care să rezulte că societatea nu se af lă în reorganizare judiciară sau faliment- 
pentru persoane juridice ; 
i) Certif icat de producator-pentru persoanele fizice ; 
j) Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de 
stat eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către 
Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie 
conforn cu originalul (pentru persoane juridice/ fizice ) ; 
k) Certif icat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de 
specialitate din cadrul Primăr iei, din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii 
restante la bugetul local valabil la data deschider ii ofertelor, în original sau copie 
legalizată, sau certificat de grefă, copie de pe cererea de chemare în judecată, dacă  
este cazul; 
l) Declaraţie pe propria răspundere că se angajează să amenajeze un spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii specifice ; 
m) Contractul cadru însuşit, semnat şi stampilat-pentru persoane juridice/ fizice 
autorizate) pe fiecare pagină. 
n) Oferta financiară privind valoarea chiriei : ___lei/ha/an, – Formular F5 ( aceasta se 
va afla intr-un plic separat inchis, in interiorul ofertei) 
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii  autor izat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul 
în contract. 
11.CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ÎNCHIRIERE 
11.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a 
acestuia. 
11.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de către proprietar. 



11.3 În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de 
către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului în termen de 30 zile de la 
notificare şi predarea bunului închiriat liber de sarcini. 
11.4 Plata chir iei se va face în două transe: 30% până la data de 30 martie şi 70% 
până la data de 30 septembrie a fiecarui an. Executarea cu întârziere a acestei obligaţii 
conduce la calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor legale 
în vigoare. 
11.5 Rezilierea va opera pe deplin drept în cazul în care locatarul 
subînchiriază/concesioneaza terenul unui terţ, precum si in cazul cesiunii. 
11.6 Locatarul poate renunţa la închiriere din motive obiective, justificate. 
11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la 
notificare. 
11.8. La încetarea din or ice cauză a contractului de închiriere, bunul care a făcut 
obiectul contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, în aceeaşi stare în 
care a fost preluat de către locatar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
JUDEŢUL NEMŢ 
 
 
                                               NOTA  JUSTIFICATIVĂ 
 

privind alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare ale 
ofertanţilor, în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru organizarea 

procedurii de licitaţie  publică in vederea inchir ier ii pajiştii ,,Slatina” (pe loturi) în 
suprafaţă totala de 156 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu 

Neamţ,  
 CRITERIUL DE ATRIBUIRE ales este : cel mai mare nivel al chiriei  ; 

Pretul de pornire a licitatiei nu poate face obiectul negocierii ; 
   CERINŢE MINIME DE CALIFICARE: 
 

1. Condiţii referitoare la contract 
în conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modif icarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile 
ulter ioare „(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor ş i pentru folosirea efic ientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritor iale, prin primar i, în conformitate cu hotărârile 
Consiliilor Locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile 
legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale 
deţinute în exploataţie, pe o perioadă de cuprinsa intre 7 si 10  ani.” 
 
1.1. Depozite valorice şi garanţii solic itate 
1.1.a) Garanţie de participare 
Pentru a participa la licitaţia privind închir ierea păşunilor aparţinând Oraşului Tîrgu 
Neamţ, persoanele f izice sau jur idice, vor depune în contul locatorului RO 
RO05TREZ49321A300530XXXXdeschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ sau la casieria 
instituţiei, o taxă de participare în valoare de 200 lei (se achită pentru  fiecare ofertă 
depusă în parte şi nu se va restitui nic iunuia dintre ofertanţi) şi o garanţie de 
participare de 2% din valoarea contractului pe un an. 
 
 
 
 
Tabel nr. 3: Valorile garanţiei de participare ş i a garanţiei de bună execuţie pentru 
fiecare lot în parte : 
 



 
Nr. 
lot 
 

 Denumire 
păşune  

     
Suprafaţa 
  – ha. – 
 

Valoarea 
estimata a 
chiriei/an 

Valoarea 
garanţiei de 
participare 

este de 
2% din 
valoarea 

contractului 
pe un an 

 

Valoarea 
garanţiei de 

bună 
execuţie este 

de 
10% din 
valoarea 

contractului 
pe un an 

1 SLATINA 1 50  HA 2550 lei 51  RON 255 RON 
2 SLATINA 2    45  HA  2295 lei    45,9 RON 229,5 RON 
3 SLATINA 3 30,5HA 1555,5  lei 31,11 RON 155,5  RON 
4 SLATINA 4   30,5HA 1555,5  lei 31,11 RON 155,5  RON 

 
 

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. 
1.1.b) Garanţie de bună execuţie 
La data semnării contractului locatarul va constitui garanţie de bună execuţie, în 
cuantum de 10% din valoarea contractului pe un an. 
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 
1.2. Condiţii referitoare la încheierea contractului 
      Atribuirea contractului de închiriere se face numai dacă îndeplinesc condiţiile de 
calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atr ibuire 
asigurându-se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3UVM/ha.  
 
- condiţie în conformitate cu Ordinul nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea 
Strategiei pr ivind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional, pe termen mediu şi lung. 
 
 
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITAŢI VITE MARI 
conform Regulamentului (CE) NR. 1974/2006 
 
Tauri, vaci şi alte bovine de mai 
mult de doi ani 

1 , 0 U V M 
 

Bovine între şase luni şi doi ani 0,6 UVM 
Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 
Ovine 0,15 UVM 



Caprine 0,15 UVM 
Scroafe reproducatoare > 50 kg 
Alte porcine 
Găini ouatoare 
Alte păsări de curte 

este interzisă creşterea acestor 
animale pe 

suprafaţa concesionată pentru a evita 
degradarea terenului 

 
Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: 
- se înmulţeşte numărul de animale care păşunează cu coeficientul prezentat în tabelul 
de mai sus, iar produsul se împarte la numărul de hectare utilizate pentru păşunat. 
Destinaţia: organizare păşunat cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine) ale 
locuitorilor Oraşului Tîrgu Neamţ. 
- condiţie în conformitate cu capitolul I, pct. 1 lit. a) din Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădur ilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003 

 
2. Condiţii de participare 
La lic itaţie participă persoane fizice sau juridice,  având animalele înscrise în RNE- 
condiţie în conformitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013. 
In conformitate cu art.9, punctul 73 ,, Concesiunea/Inchirierea pajistilor permanente 
aflate in domeniul publicv/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se 
face cu respectarea dreptului de preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor 
colectivitatii locale, proprietari de animale inscrise in RNE ‘’. 
  Plicul va trebui să conţină: 

 fişă cu informaţii privind ofertantul – formular F1 
 declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări –Formular F2 
 declaraţie de participare la licitaţie cu oferta independentă – Formular F3 
 declaratie privind respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului-F4 
 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanţa 
 acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa 
 dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa  ataşata de Formularul - 

Scrisoare de înaintare – în afara plicului. 
 acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor: 

a) Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi deţiner ii exploataţiei 
pe raza administrativ ter itorială unde se află pajiştea închiriată ; 
b) Adeverinţa de la medicul veterinar de circumscripţie privind : codul de exploataţie, 
locul exploataţiei şi numărul de animale deţinute la data depunerii ofertei; 
c) Dovada deţinerii în proprietate a unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha  pentru 
suprafaţa solicitată-extras din RNE eliberat de DSVSA Neamt – documentul nu va fi 
mai vechi de 30 de zile de la data depunerii ofertelor;  
 



d) Program de păşunat pentru perioada preluării în folos inţă a suprafeţei de păşune 
solicitată conform prevederilor cap. IV pct.8 din Ordinul 226/235/2003 pentru 
aprobarea Strategiei pr ivind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung. De asemenea odată cu stabilirea 
programului de păşunat, se va stabili şi data începerii păşunatului, precum şi data la 
care animalele vor fi scoase de pe păşune, acţiune deosebit de importantă pentru 
refacerea covorului vegetal. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate de crescători 
la începutul fiecarui sezon de păşunat, cu privire la curăţirea păşunilor, modul de 
grupare a animalelor pe păşune, acţiuni sanitar  veter inare obligatorii, precum şi 
lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie 
arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor, întreţinerea surselor de adapare, 
asigurarea igienizăr ii acestora şi executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea 
vegetaţiei hidrofile; 
e) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitate de creşterea 
animalelor şi prelucrarea laptelui – copie conform cu originalul- pentru persoane 
juridice ; 
f) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane 
juridice ;  
g) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice ; 
h) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale 
din care să rezulte că societatea nu se af lă în reorganizare judiciară sau faliment- 
pentru persoane juridice ; 
i) Certif icat de producator-pentru persoanele fizice ; 
j) Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de 
stat eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către 
Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie 
conform cu originalul (pentru persoane juridice/ fizice autorizate) ; 
k) Certif icat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de 
specialitate din cadrul Primăr iei, din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii 
restante la bugetul local valabil la data deschider ii ofertelor, în original sau copie 
legalizată, sau certificat de grefă, copie de pe cererea de chemare în judecată, dacă  
este cazul ; 
l) Declaraţie pe propria răspundere că se angajează să amenajeze un spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii specifice ; 
m) Contractul cadru însuşit, semnat şi (stampilat-pentru persoane jur idice/ fizice 
autorizate) pe fiecare pagină ; 
n) Oferta financiară privind valoarea chiriei : ___lei/ha/an, respectiv____lei/an, 
respectiv___lei/5 ani – Formular F5 ( acest formular se va prezenta intr-un plic inchis, 
in inter iorul ofertei); 
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii  autor izat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul 
în contract. 



 
3. Durata contractului de închiriere. 
Durata contractului este de 7 ani. 

- condiţie în conformitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


