
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 
TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
 

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

de 417 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 ,,Aerodrom” (pe loturi) în suprafaţă totala de 417 ha, teren  
apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ ( nr.9608/04.05.2015); 
- Referatul de specialitate al Serviciului juridic  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Tîrgu Neamţ (nr.9608/04.05.2015) 
-Prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, admninistrarea 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  închirierea prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) în suprafaţă totala 
de 417 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ,  



Art.2. Se aprobă referarul de oportunitate a închirierii pajiştilor  proprietate privată a Oraşului Tîrgu 
Neamţ ( anexa I ). 
Art.3. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţie ( anexa II) . 
Art.4. Se aprobă nivelul minim al chiriei 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 pajiştilor ( anexa  III ). 
Art.6.Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, împreună cu Nota justificativă privind alegerea 
criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor si planurile de situatie ( anexa 
IV ). 
Art.7. Se aprobă Contractul de închiriere – model cadru (anexa V). 
Art.8. Se aprobă 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 (anexa VI ). 
Art.9. Se aproba Regulamentul de pasunat ( anexa VII). 
Art.10.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tîrgu Neamţ. 
Art.11. Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt sa semneze contractele de inchiriere si 
orice alte acte aditionale aferente. 
Art.12. Orice alte prevederi contrare se abroga de la data intrarii in vigoare a prezentei. 
Art.13. 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. 9608/04.05.2015 

PRIMARUL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

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

suprafaţă totala de 417 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 privat al Orasului Tirgu 
Neamt ; 
●prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată în Monitorul Oficial nr. 
267/13.05.2013 cu modificarile si completarile ulterioare ; 
● Consiliile locale ale oraşelor, trebuie să iniţieze procedura de închiriere în 
conformitate cu prevederile legale ; 
Închirierea acestor suprafeţe de teren conduce la înbunătăţirea eficienţei economice a 
exploatării animalelor şi conferă o mai bună valorificare a bunurilor aparţinând 
patrimoniului Oraşului Tîrgu Neamţ . 
 
      Având în vedere cele prezentate precum şi necesitatea de a genera noi venituri la 
bugetul local propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) în suprafaţă totala de 
417 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ,  
 
 
 
 

P R I M A R, 
Harpa Vasilică 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                                      AVIZAT 
SERVICIUL JURIDIC                                                                            SECRETAR ORAŞ, 
                                                                                                                 jr.Laura-Elena Maftei 
 Nr. 9608/04.05.2015 
                                                               
 
                                                           RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe 
loturi) în suprafaţă totala de 417 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 pajiştilor 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 Tirgu 
Neamt s-a hotarat aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din domeniul privat al Orasului Tirgu 
Neamt, in suprafata de 703,2792 ha.  Dupa parcurgerea procedurii de licitatie, au fost incheiate contracte de 
inchiriere cu urmatorii castigatori : 

 
a) Chirila Ioan- pajiste Osoi ; 
b) Asociatia crescatorilor de animale ,,Humulesti”- pajiste Slatina; 
c) Asociatia crescatorilor de animale ,,Aerodrom”- pajiste Aerodrom; 
d) Dolceanu Cristinel- pajiste ,,Capreasca”; 
e) Asociatia crescatorilor de animale ,,Aerodrom”- pajiste Blebea; 
             
         Modificarile legislative 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 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 ; 
-Ordonanta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati 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, conditiilor specifice si a modului de 
implementare a schemelor de plati prevazute la art.1 alin. (2) si (3) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991, precum si a conditiilor 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 pajiştilor permanente; 



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

c) pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al oraşelor şi pentru folosirea eficientă 
a acestora, unităţile administrativ-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 pajişti 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 activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor 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 obligatia sa aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajistile 
permanente aflate pe unitatea administrativ-teritoriala , intocmite de catre specialisti 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 pajistilor aflate in domeniul  public/privat al 
unitatilor administrativ-teritoriale, se face conform regulamentului de pasunat. 

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  participe 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 
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 ‘’. 
Avand in vedere ca s-au inregistrat mai multe solicitari ale crescatorilor de animale 
referitoare la inchirierea pajistilor( de ex. adresele nr.8162/16.04.2015, 9689/05.05.2015, 
nr.9641/05.05.2015, 9692/05.05.2015), propunem ca scoaterea la licitatie in vederea inchirierii  
pajistii ,,Aerodrom ‘’ sa se faca pe cele 7 loturi componente. 
 
      Reţinând considerentele mai sus expuse supunem spre analiză şi dezbatere  deliberativului local Proiectul 
de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) în 
suprafaţă totala de 417 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 ,,Aerodrom” (pe loturi) în 

suprafaţă totala de 417 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu 
Neamţ,  

 
    În conformitate cu 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 oraşelor, trebuie 
să iniţieze procedura de închiriere în conformitate cu prevederile legale ; 
Închirierea acestor suprafeţe de teren conduce la înbunătăţirea eficienţei economice a 
exploatării animalelor şi conferă o mai bună valorificare 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 : 
 

 
 

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 
AERODROM 

1 
75,92 HA 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 3871,92 lei 

AERODROM 
2 

74, 19HA    1,7 tone     30 lei 51 lei/ha 3783,69 lei 

AERODROM 
3 

61,03 HA    1,7 tone      30 lei 51 lei/ha 3112,53 lei 

AERODROM 
4 

    48 HA    1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 2448 lei 

AERODROM 
5 

57,11 HA    1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 2912,61 lei 

AERODROM 
6 

100,98 HA    1,7 tone      30 lei 51 lei/ha  5149,98 lei 



 
 

  Lotul Aerodrom 6 este destinat exclusiv pasunatului   vitelor. 
Persoanele care vor castiga in urma organizarii licitatiei, vor avea obligatia de a prelua 
efectivele de animale ale membrilor comunitatii dar si de a permite accesul la sursele 
de apa a celorlati titulari de contract care nu au aceasta posibilitate. 
 
      
     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 licitatiei 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 
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 
          Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor Oraşului 
Tîrgu Neamţ, crescători de animale, privind închirierea păşunilor  de pe raza oraşului (de 
exemplu ( de ex.adresa înregistrata la instituţia noastră cu nr.8162/16.04.2015). 
În conformitate cu 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 „ Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat 
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor 
locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având 
animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru 
suprafeţele de pajişti disponibile, 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 alin. (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 
inchirierii  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). 
 
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 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 cuprinsa intre 7 si 10 ani.” 
Se propune ca procedură de atribuire a contractului de închiriere- licitaţia, 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 _________ 
                                                                                              

REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITA ŢIE 
privind  închirierea prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) în suprafaţă 

totala de 417 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ,  
 
 

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE 
ART. 1 
Prezentul regulament stabileşte instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de 
închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată a Oraşului Tîrgu Neamţ, pentru suprafaţa de  
pajişte ,,Aerodrom” în suprafaţă de 417 ha, precum şi cadrul general privind contractele de 
închiriere de bunuri proprietate privată, în vederea  aplicarii prevederilor OUG nr. 34/2013. 
ART. 2 
(1) Contractul de închiriere are ca obiect bunurile proprietate privată a Oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
 

 
Lotul Aerodrom 6 este destinat exclusiv pasunatului   vitelor. 
Persoanele care vor castiga in urma organizarii licitatiei, vor avea obligatia de a prelua 
efectivele de animale ale membrilor comunitatii dar si de a permite accesul la sursele 
de apa a celorlati titulari de contract care nu au aceasta posibilitate. 
 
(2) Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o durata 
cuprinsa intre 7 si 10 de ani, începând de la data semnării lui, conform OUG nr. 34/2013. 

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 
AERODROM 

1 
75,92 HA 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha/an 3871,92 lei 

AERODROM 
2 

74, 19HA    1,7 tone     30 lei 51 lei/ha/an 3783,69 lei 

AERODROM 
3 

61,03 HA    1,7 tone      30 lei 51 lei/ha/an 3112,53 lei 

AERODROM 
4 

    48 HA    1,7 tone 30 lei 51 lei/ha/an 2448 lei 

AERODROM 
5 

57,11 HA    1,7 tone 30 lei 51 lei/ha/an 2912,61 lei 

AERODROM 
6 

100,98 HA    1,7 tone      30 lei 51 lei/ha/an  5149,98 lei 



ART. 3 
Pentru ţinerea evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor 
de închiriere şi la derularea contractelor de închiriere, se întocmeşte şi păstrează două 
registre: 
a) registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor 
prealabile încheierii contractului de închiriere; 
b) registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea 
contractului de închiriere. 
ART. 4 
(1) Se întocmeşte dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit şi se păstrează atâta timp 
cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data 
finalizării contractului de închiriere. 
(2) Dosarul închirierii trebuie să cuprindă: 
a) Referat de oportunitate al închirierii; 
b) Hotărârea de aprobare a închirierii; 
c) Anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere; 
d) Documentaţia de atribuire; 
e) Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul negocierii directe ; 
f) Oferta declarată câştigătoare însoţită de documentele care au stat la baza acestei decizii; 
g) Justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
h) Contractul de închiriere semnat. 
CAP. II PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INIŢIERE A ÎNCHIRIERII 
SECTIUNEA 1 
Iniţiativa închirierii 
ART. 5 
(1) Închirierea are loc la iniţiativa locatorului sau ca urmare a solicitării crescătorilor de 
animale, persoane fizice/ juridice, în baza unei cereri depuse de aceştia ( de ex. adresele 
înregistrate la instituţia noastră cu nr.8162/16.04.2015, 9689/05.05.2015, 
nr.9641/05.05.2015, 9692/05.05.2015). 
 
(2) Iniţiativa închirierii are la bază referatul de oportunitate care cuprinde urmatoarele 
elemente: 
a) Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 
b) Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea 
închirierii; 
c) Nivelul minim al chiriei; 
d) Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii 
procedurii; 
e) Durata estimată a închirierii; 
(3) Referatul de oportunitate se aprobă de către locator. 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Procedura de atribuire 
ART. 6 
Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de închiriere pajişti: 



a) licitaţia - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune 
oferta; 
b) negocierea directă - procedura prin care locatorul negociază clauzele contractuale, 
inclusiv chiria, cu unul sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de 
închiriere. 
 
SECTIUNEA a 3-a 
Documentaţia de atribuire 
ART. 7 
(1) Caietul de sarcini se elaborează în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Ordinul nr. 226/235 din 28 martie 2003 
pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung. 
(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă urmatoarele elementele: 

- Informaţii generale privind obiectul închirierii 
- Scopul închirierii 
- Obiectul închirierii şi condiţii privind încheierea contractului 
- Condiţii obligatorii privind exploatarea închirierii 
- Durata contractului de închiriere 
- Nivelul minim al chiriei 
- Garanţii 
- Regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii 
- Obligaţiile privind protecţia mediului şi a persoanelor 
- Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 
- Clauzele referitoare la încetarea contractului de închiriere 

ART. 8 
(1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeşte documentaţia de atribuire. 
(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local. 
(3) Documentaţia de atribuire va cuprinde urmatoarele elementele: 

- Informaţii generale privind locatorul 
- Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere; 
- Caietul de sarcini; 
- Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
- Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare; 
- Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
- Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

(4) Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana 
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin punerea la dispoziţia persoanei 
interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie. 
(5) Preţul Caietului de sarcini este de 100 lei (este valabil atat pentru prima licitatie cat si 
pentru negocierea directa ). 
(6) Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei. (se achită pentru fiecare ofertă depusă în 
parte şi nu se va restitui niciunuia dintre ofertanţi). 



(7) Garanţia de participare este de 2% din valoarea contractului pe un an şi se achită la 
casieria Instituţiei. Aceasta se restituie la cerere, dupa încheierea contractului cu ofertantul 
câştigător, sau dupa anularea procedurii de inchiriere. (daca este cazul) 
Ofertantului câştigător i se va restitui garanţia de participare, numai după constituirea 
garanţiei de bună execuţie, pe baza unei cereri. 
(8)Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului pe un an şi se achită la 
casieria Instituţiei (trebuie achitată doar de către ofertantul câştigător). 
 
SECTIUNEA a 4-a 
Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe 
ART. 9 
(1) Se întocmeşte anunţul de licitaţie, după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 
locator. 
(2) Anunţul de licitaţie va cuprinde urmatoarele elementele: 
1. Informaţii generale privind locatorul. 
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii. 
2.1 Procedura aplicată. 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire. 
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire. 
3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar. 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor. 
  4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă. 
   5. Data şi locul la care se va desfăsura sedinţa publică de deschidere a ofertelor. 
   6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor. 
   7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
ART. 10 
(1) Anunţul negocierii directe se întocmeşte atunci când după publicarea anunţului de 
licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile pentru fiecare lot in parte scos la licitatie 
in vederea inchirierii. Dacă nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile, atunci locatorul este 
obligat să anuleze procedura şi să organizeze  procedura de negociere directa. 
(2) Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 9 alin(2). 
 
SECTIUNEA a 5-a 
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere 
ART. 11 
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se elaborează de 
către locator şi sunt prezentate în cadrul documentaţiei de atribuire. 
ART. 12 



Instrucţiunile privind organizarea şi desfăsurarea procedurii de închiriere se elaborează atât 
pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe. 
 
SECTIUNEA a 6-a 
Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor 
ART. 13 
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 
Regulamentului procedurii de licitaţie, documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini. 
(2) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru 
depunere. 
(3) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 
interesate. 
(4) Oferta depusă la o altă adresă a locatorului decât cea stabilită sau după expirarea datei 
limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
(5) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, locatorul urmând a lua cunostinţă de conţinutul respectivelor oferte 
numai după această dată. 
(6) Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, 
Tîrgu Neamţ, jud Neamţ, într-un plic inchis. 
 
SECTIUNEA a 7-a 
Comisia de evaluare 
ART. 14 
(1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri. 
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
(3) Comisia de evaluare este alcătuită din reprezentanţi ai aparatului de specialitate al 
Primarului Orasului Tirgu Neamt, numiţi în acest scop si un reprezentant al Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Neamt. 
ART. 15 
(1) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc 
şi sunt numiţi prin hotărârea Consiliului Local. 
(2) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre reprezentanţii acestuia în 
comisie. 
(3) Secretariatul tehnic este numit de locator dintre membrii aparatului de specialitate al 
Primarului. 
(4) La sedinţele comisiei de evaluare participă şi secretariatul tehnic al comisiei de evaluare 
format din 2 persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acestea neavând 
calitatea de membri si nici drept de vot. 
ART. 16 
(1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 
(2) Persoanele prevăzute la art. 15 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ. 
(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
ART. 17 
(1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii, trebuie să respecte regulile privind conflictul 
de interese, astfel: 



- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate măsurile 
necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese 
şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 
- Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 
dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
- Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 
a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
persoane juridice; 
c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de 
conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi; 
d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 
(2) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 
compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul 
limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. 
(3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe 
locator despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
 
 
ART. 18 
Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 
acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz 
fortuit, forţa majora sau orice alta imprejurare . 
ART. 19 
Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 
plic; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 
c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
d) întocmirea proceselor-verbale; 
e) întocmirea raportului de evaluare; 
f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
ART. 20 
(1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de 
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
ART. 21 
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
 



SECTIUNEA a 8-a 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
ART. 23 
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri. 
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor i se poate desemna un 
supleant. 
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din reprezentanţi  ai aparatului de 
specialitate al Primarului Orasului Tirgu Neamt si un reprezentant al Administratiei Judetene 
a Finantelor Publice Neamt. 
 
ART. 24 
(1) Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acesteia, precum şi 
supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin hotărârea Consiliului Local. 
(2) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit de locator dintre 
reprezentanţii comisiei. 
(3) Secretariatul tehnic este numit de locator dintre reprezentanţi  ai aparatului de specialitate 
al Primarului. 
(4) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor. 
(5) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiei nu au dreptul de a participa la soluţionarea 
unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii 
deciziei pronunţate: 
a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea 
contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna 
dintre părţi; 
b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează; 
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de 
bunuri materiale ori altfel de avantaje. 
(6) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă decizii în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
CAP. III ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
SECTIUNEA 1 
Depunerea ofertelor 
ART. 25 
(1) Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis şi sigilat care va conţine 
documentele prevăzute în Caietul de sarcini. 
(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare lot scos la licitatie 
in vederea inchirierii. 
(3) Nu se admit oferte alternative. 
(4) Un ofertant nu poate depune o ofertă individuală şi altă ofertă comună pentru acelaşi lot. 
(5) Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar atribuirea 
contractului de inchiriere 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 exploataţie 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 îndeplineşte 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  ; 
- aceluiaşi ofertant i se poate atribui si cel de al II-lea contract, dacă îndeplineste condiţiile 
de calificare în conformitate cu caietul de sarcini si 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. 
(6) Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare lot în parte. Fiecare participant poate 
depune doar o singură ofertă pentru fiecare lot  scos la licitaţie in vederea inchirierii. 
Pentru fiecare ofertă depusă se va  plăti atât taxa de participare de 200 lei cât şi garanţia de 
participare care este de 2 % din valoarea contractului pe un an. 
      Atribuirea 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. 
ART. 26 
(1) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagina. 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Licitaţia 
ART. 27 
(1) În cazul procedurii de licitaţie deschisă locatorul va publica anunţul de licitaţie intr-un 
ziar de interes local şi la  avizierul primăriei. 
(2) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte 
de data limită pentru depunerea ofertelor. 
(3) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire, 
locatorul având obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei 
interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile  
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 
(4) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât să nu 
conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin 
2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind 
documentaţia de atribuire. 
(6) Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2  zile lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări. 
(8) Procedura de licitaţie se poate desfăsura numai dacă în urma publicării anunţului de 
licitaţie au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile. 
(9) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 
oferte valabile pentru fiecare lot scos la licitatie in vederea inchirierii, locatorul este obligat 
să anuleze procedura şi să organizeze  negocierea directa. 



(10) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 
ofertanţi. 
(11) După deschiderea plicurilor în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care 
nu conţin totalitatea documentelor de calificare. 
(12) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 
plicurilor, ofertele să întrunească condiţiile de calificare. 
ART. 28 
După analizarea documentelor de calificare, secretariatul tehnic întocmeşte procesul-verbal 
în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv dacă sunt toate documentele solicitate şi 
se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi la 
deschidere. 
ART. 29 
(1) Orice decizie referitoare la calificarea ofertanţilor, cu privire la evaluarea ofertelor se 
adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor sedinţe ulterioare sedinţei de deschidere a 
ofertelor. 
(2) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 
prevăzute în caietul de sarcini al închirierii. 
ART. 30 
(1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretariatul tehnic întocmeşte un raport privind evaluarea ofertelor, pe care îl 
transmite locatorului. 
(2) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 
ART. 31 
(1) În termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, locatorul 
informează, în scris, cu confirmare de primire, toţi ofertanţii cu privire la rezultatul 
procedurii. 
(2) Contractul de închiriere se încheie după împlinirea unui termen de 5 de zile 
calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul procedurii. 
ART. 32 
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita 
clarificări  pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea comisiei de evaluare în maxim o zi 
calendaristica de la primirea acesteia. 
 
SECTIUNEA a 3-a 
Negocierea directă 
ART. 33 
În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul primei licitaţii publice, 
locatorul va decide iniţierea procedurii de negociere directă. 
ART. 34 
(1) Locatorul procedează la publicarea anunţului negocierii directe. 
(2) Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 5 zile calendaristice 
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
(3) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire, 
locatorul având obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei 



interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile lucrătoare de la primirea unei 
solicitări din partea acesteia. 
(4) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât să nu 
conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin 
de 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind 
documentaţia de atribuire. 
(6) Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile  lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări. 
ART. 35 
Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă. 
ART. 36 
La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, locatorul 
programează ofertanţii . 
ART. 37 
Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie. 
ART. 38 
(1) Locatorul va negocia cu fiecare ofertant . 
(2) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire. 
(3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, nu pot face obiectul negocierii. 
ART. 39 
(1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune 
locatorului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 32 . 
(2) În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, locatorul o 
transmite ofertanţilor vizaţi. 
(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea locatorului în termen de o zi calendaristică de 
la primirea acesteia. 
 
SECTIUNEA a 4-a 
Determinarea ofertei câştigătoare 
ART. 40 
(1) Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire 
prevăzut în documentaţia de atribuire. 
(2) Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei. Pretul 
de pornire a licitatiei nu poate face obiectul negocierii. 
(3) Locatorul are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost stabilită ca fiind câştigătoare. 
ART. 43 
Anunţul de atribuire se afişează la avizierul instituţiei şi spre publicare într-un ziar de interes 
local si la avizierul primariei, in  termen de 20 zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului de închiriere. 
 
SECTIUNEA a 5-a 
Anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere 



ART. 44 
(1) Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, 
dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în 
următoarele cazuri: 
a) în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 
oferte valabile ; 
b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau 
fac imposibilă încheierea contractului. 
ART. 45 
Locatorul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat 
decizia de anulare. 
 
CAP. IV CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 
SECTIUNEA 1 
Încheierea contractului de închiriere 
ART. 46 
(1) Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
(2) Forma şi conţinutul-cadru al contractului de închiriere sunt parte integranta a Hotararii 
Consiliului. 
ART. 47 
În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta pierde 
garanţia de participare, iar locatorul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe 
locul 2, în condiţiile în care oferta îndeplineşte condiţiile de valabilitate. În caz contrar 
procedura de atribuire se anulează, iar locatorul reia procedura, în condiţiile legii, 
documentaţia de atribuire păstrându-şi valabilitatea. 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Drepturile si obligaţiile locatarului 
ART. 48 
(1) În temeiul contractului de închiriere, locatarul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul 
şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate privată a Oraşului Tîrgu Neamţ care fac obiectul 
contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator. 
(2) Locatorul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul 
închirierii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de închiriere. 
ART. 49 
(1) În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligaţia să asigure exploatarea 
eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate privată a Oraşului 
Tîrgu Neamţ care fac obiectul închirierii. 
(2) Locatarul nu poate subînchiria/concesiona  bunul ce face obiectul închirierii. 
(3) Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea şi în modul stabilit în contractul de 
închiriere. 



(4) Locatarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 
privată a Oraşului Tîrgu Neamţ. 
ART. 50 
La data încheierii contractului de închiriere, locatarul este obligat să depună garanţia de bună 
execuţie prevăzută în Caietul de sarcini. 
ART. 51 
La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat să 
restituie locatorului bunurile de retur şi bunurile de preluare în mod gratuit şi libere de orice 
sarcini. 
ART. 52 
În condiţiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen, 
forţa majoră sau cazul fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării 
bunului proprietate privată a Oraşului Tîrgu Neamţ , în condiţiile stipulate în contract, până 
la preluarea acestora de către locator. 
ART. 53 
În cazul în care locatarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor 
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată 
acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 
exploatării bunului. 
 
SECTIUNEA a 3-a 
Drepturile şi obligaţiile locatorului 
ART. 54 
(1) Pe durata contractului de închiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile 
închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează cu notificarea prealabilă a locatarului şi în 
condiţiile stabilite în contractul de închiriere. 
ART. 55 
(1) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de 
închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. 
ART. 56 
(1) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din 
contractul de închiriere. 
(2) Locatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară 
de cazurile prevăzute de lege. 
(3) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să 
aducă atingere drepturilor acestuia. 
 
SECTIUNEA a 4-a 
Încetarea contractului de închiriere 
ART. 57 
(1) Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost 
încheiat. 
ART. 58 



(1) Locatorul poate denunţa unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul 
naţional sau local o impune; 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), locatorul va notifica de îndată intenţia de a denunţa 
unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat 
această măsură. 
ART. 59 
În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de închiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 
îndreptăţită să solicite instanţei competente să se pronunţe cu privire la rezilierea 
contractului. 
ART. 60 
(1) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată locatorului 
dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea 
la închiriere. 
(2) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite 
de locatar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1). 
ART. 61 
Prin contractul de închiriere părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de 
închiriere, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 
 
 
CAP. VI  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
ART. 62 
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-
un act al locatorului, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia închirierilor de bunuri 
proprietate privată, poate depune contestaţie în termen de 2 zile calendaristice, începând cu 
ziua următoare luării la cunostinţă, cu privire la un act al concedentului considerat nelegal.  
(2) În vederea soluţionării contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se 
adreseze comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
(3) Înainte de a se adresa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, persoana vătămată notifică 
locatorului cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia închirierilor de 
bunuri proprietate privată şi la intenţia de a sesiza comisia de atribuire sau revocarea unui act 
emis în cadrul respectivei proceduri. 
(4) După primirea notificării, locatorul poate adopta orice măsuri pe care le consideră 
necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii contestaţiilor. 
(5) Măsurile adoptate de locator se comunică  atât persoanei care a notificat locatorul, cât şi 
celorlalte persoane interesate. 
(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea de la locator, consideră că măsurile 
adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite locatorului o 
notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea contestaţiei. 
(7) Locatorul poate încheia contractul de închiriere numai după comunicarea deciziei 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
 



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

Referitoare la  închirierea prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) în 
suprafaţă totala de 417 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 clarificări privind 
documentaţia de atribuire. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări 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 licitatie 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 litigiilor apărute în  legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie 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 pajistilor 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) 
 
 
 
 



                                                                                                            Formular F2 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

 
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 pajistilor 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 autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de închiriere pajişti 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 juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 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 licita ţie 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 prin 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 aceleiaşi proceduri de închiriere 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 derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, 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 oficial al deschiderii publice, anunţată de autoritatea 
contractanta. 



III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia 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) 

 
 
 

DECLARA ŢIE 
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 legislaţia şi normele in vigoare privind 
protectia mediului. 
 
 
 
 
Data completării……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDAT/OFERTANT 
 
 (semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDAT/OFERTANT                                                                   Formular F5 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
                                                                                                      
                               FORMULAR DE OFERT Ă FINANCIAR Ă 
 
 
                             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 oferim chiria 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 fi 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 fiind 
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.IV 
TÎRGU NEAMŢ                                                             la Hotărârea nr.___ 
JUDEŢUL NEAMŢ                                                       din _________ 
 

CAIET DE SARCINI 
Pentru procedura de  închiriere  prin licitaţie publică a pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) 

în suprafaţă totala de 417 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 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. 
 
 
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 . 
 

 
Lotul Aerodrom 6 este destinat exclusiv pasunatului   vitelor. 
Persoanele care vor castiga in urma organizarii licitatiei, vor avea obligatia de a prelua 
efectivele de animale ale membrilor comunitatii dar si de a permite accesul la sursele 
de apa a celorlati titulari de contract care nu au aceasta posibilitate. 
 
1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii; 
Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor 
Oraşului Tîrgu Neamţ, crescători de animale, privind închirierea pajiştilor de pe raza 
oraşului  ( de ex. adresele înregistrate la instituţia noastră cu nr.8162/16.04.2015, 
9689/05.05.2015, nr.9641/05.05.2015, 9692/05.05.2015). 
      Îmbunătăţirea nivelului de producţie şi 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. 

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 
AERODROM 

1 
75,92 HA 1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 3871,92 lei 

AERODROM 
2 

74, 19HA    1,7 tone     30 lei 51 lei/ha 3783,69 lei 

AERODROM 
3 

61,03 HA    1,7 tone      30 lei 51 lei/ha 3112,53 lei 

AERODROM 
4 

    48 HA    1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 2448 lei 

AERODROM 
5 

57,11 HA    1,7 tone 30 lei 51 lei/ha 2912,61 lei 

AERODROM 
6 

100,98 HA    1,7 tone      30 lei 51 lei/ha  5149,98 lei 



1.3 Condiţiile de exploatare a închirierii 
Pentru suprafaţa de pajişte  care se închiriază, locatarul are obligaţia realizării 

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 pădurilor 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 tarlale, cu scopul 
menţinerii calităţii covorului vegetal; 
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte. 
 
3. OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI CONDIŢII PRIVIND ÎNCHEIEREA 
CONTRACTULUI 
3.1. Obiectul închirierii îl constituie  închirierea  pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) în 
suprafaţă de 417 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 inchiriere 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 inchiriere 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 calificare în conformitate cu caietul de sarcini si cu documentaţia de 
atribuire asigurându-se încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 
UVM/ha  ; 
- aceluiaşi ofertant i se poate atribui si cel de al II-lea contract, dacă îndeplineste 
condiţiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini si 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. 
  Atribuirea 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 
 
Găini ouătoare 
 
Alte păsări de curte 
 

este interzisă creşterea 
acestor animale 

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 asigure exploatarea prin 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 închirierii şi 
va ţine cont de Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor 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 fizice, chimice şi trofice ale solului. 
O metoda simplă, deosebit de eficientă 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 privind protecţia mediului. 
4.10. Locatarul are obligaţia de a prezenta spre aprobare executivului Primăriei 
Oraşului Tîrgu Neamţ, în termen de maxim 20 zile calendaristice 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 – veterinare de care aparţin, dar si de a permite accesul la 
sursele de apa a celorlalti titulari 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 închiriat şi să ia măsurile ce se impun în 
vederea unei bune întreţineri şi folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în 
cadrul licitaţiei. 
4.19. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate şi 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. 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 prin 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 verifica 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. 
 
7. GARANŢII 
7.1. Pentru a participa la licitaţia privind închirierea păşunilor aparţinând Oraşului 
Tîrgu Neamţ, persoanele fizice 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 AERODROM 1 75,92  HA 3871,92 lei  77,4 RON 387,19 RON 
2 AERODROM 2 74, 19HA  3783,69 lei  75,6 RON 378,36 RON 
3 AERODROM 3  61,03 HA 3112,53 lei  62,2 RON 311,25  RON 
4 AERODROM 4 48 HA 2448 lei  48,96 RON 244,80  RON 
5 AERODROM 5 57,11 HA 2912,61 lei  58,2 RON  291,26 RON 
6 AERODROM 6 100,98 

HA 
5149,98 lei  102,99 RON  514,99 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 inchiriere, 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 orice 
sarcini locatorului, la încetarea contractului de închiriere. 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 bunurile 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 fi folosite în amestec cu apa pentru fertilizarea zonei 
de păşunat. 
9.3 Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în apropierea zonelor închiriate, 
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 
primirii 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 
• 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 deţinerii exploataţiei 
pe raza administrativ teritorială 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 folosinţă 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  veterinare obligatorii, precum şi 
lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie 
arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor, întreţinerea surselor de adapare, 
asigurarea igienizării 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 află în reorganizare judiciară sau faliment- 
pentru persoane juridice ; 
i) Certificat 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) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de 
specialitate din cadrul Primăriei, din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii 
restante la bugetul local valabil la data deschiderii 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  autorizat/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 chiriei 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 orice 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  JUSTIFICATIV Ă 
 

privind alegerea criteriului de atribuire, cerin ţele minime de calificare ale 
ofertanţilor, în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru organizarea 
procedurii de licitaţie  publică in vederea inchirierii pajiştii ,,Aerodrom” (pe loturi) 
în suprafaţă totala de 417 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 modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare „(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile 
Consiliilor Locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise în 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 solicitate 
1.1.a) Garanţie de participare 
Pentru a participa la licitaţia privind închirierea păşunilor aparţinând Oraşului Tîrgu 
Neamţ, persoanele fizice sau juridice, 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 niciunuia dintre ofertanţi) şi o garanţie de 
participare de 2% din valoarea contractului pe un an. 
 
 
 
 
Tabel nr. 3: Valorile garanţiei de participare şi 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 AERODROM 1 75,92  HA 3871,92 lei  77,4 RON 387,19 RON 
2 AERODROM 2 74, 19HA  3783,69 lei  75,6 RON 378,36 RON 
3 AERODROM 3  61,03 HA 3112,53 lei  62,2 RON 311,25  RON 
4 AERODROM 4 48 HA 2448 lei  48,96 RON 244,80  RON 
5 AERODROM 5 57,11 HA 2912,61 lei  58,2 RON  291,26 RON 
6 AERODROM 6 100,98 

HA 
5149,98 lei  102,99 RON  514,99 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 atribuire 
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 privind 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 pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003 

 
2. Condiţii de participare 
La licitaţie 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 
• 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 deţinerii exploataţiei 
pe raza administrativ teritorială 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 folosinţă 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  veterinare obligatorii, precum şi 
lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie 
arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor, întreţinerea surselor de adapare, 
asigurarea igienizării 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 află în reorganizare judiciară sau faliment- 
pentru persoane juridice ; 
i) Certificat 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) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de 
specialitate din cadrul Primăriei, din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii 
restante la bugetul local valabil la data deschiderii 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, respectiv____lei/an, 
respectiv___lei/5 ani – Formular F5 ( acest formular se va prezenta intr-un plic inchis, 
in interiorul ofertei); 
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii  autorizat/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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

                                                       NR……………DIN….......... 

       I. Păr ţile contractante 

1.1. Între  

Oraşul Tîrgu Neamţ,  unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică, având sediul 
în Str.Ştefan cel Mare, nr. 62,  Tîrgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 0233/790508,având codul de 
înregistrare fiscală 2614104, cont deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ, reprezentat legal  prin Primarul 
Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică şi Secretarul Oraşului Tîrgu Neamţ, jr. Laura- Elena Maftei în 
calitate de locator, 

 şi 

 . ........ ................ ................ ................ ........ ..........., cu exploataţia în localitatea ........ ................ 
................ ........ .........., str. ........ ........ .......... nr. ......., bl. ..........., sc. ........., et. .........., ap. ......, 
judeţul ........ ........., având CNP/CUI ........ ................ ........., nr. din Registrul naţional al 
exploataţiilor (RNE) ........ ............/.............../..........., contul nr. ........ ................ ........ ..........., deschis 
la ........ ................ ........ ........., telefon ........ ........ ..........., fax ........ ........ ............, reprezentată prin 
........ ................ ........ ..........., cu funcţia de ........ ................ ........, în calitate de locatar................ ..., 

 în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ  de aprobare a închirierii nr. ........ ........ din 
........ ........, s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 

 II. Obiectul contractului 

2.1.Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii …………aflate în domeniul privat 
al  oraşului,  pentru păşunatul unui număr de ...... animale din specia ................, situată în blocul 
fizic ........, tarlaua ........., în suprafaţă de ..............ha,  aşa cum rezultă din datele cadastrale ........ 
................ ........... şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract. 

2.2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal care devine 
anexă la contract.  

2.3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:  

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea 
contractului: ........ ................ ........ .............; 

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului  reveni locatarului  

 c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:........ . 



2.4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 2.3. lit. a) se 
vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină 
proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.  

2.5. Obiectivele locatorului sunt:  

a) menţinerea suprafeţei 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 hectar de pajişte. 

III. Durata contractului 

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

3.2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială, 
ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe 
pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 
ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991. 

 IV. Preţul închirierii 

4.1. Preţul de pornire a licitatiei este de............. .................. lei/ha/an (stabilit conform Hotărârii 
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 inchirierii va fi cel declarat in oferta. 
        Avand in vedere faptul ca Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ, privind stabilirea preţului 
mediu la masa verde obtinuta de pe pajisti, se stabileste in fiecare luna decembrie pentru anul viitor, 
in vedere respectarii acesteia, se vor incheia anual acte aditionale pentru reactualizarea  chiriei. 
Pentru anul curent-2015 se va achita suma calculată de la data încheierii contractului. 

4.2. Suma totală prevăzută la pct.4.1. va fi plătită prin ordin de plată în contul oraşului 
RO05TREZ49321A300530XXXX, deschis la Trezoreria Oraşului Tîrgu Neamţ, sau în numerar la 
casieria unităţii administrativ-teritoriale. 

4.3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 martie şi 70% până la data de 30 
septembrie.  

4.4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare 
zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului. 

4.5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea de drept 
contractului. 

4.6. Totodată chiriaşul trebuie să achite taxele stabilite în conformitate cu Codul Fiscal. 



 

 V. Drepturile şi obligaţiile părţilor  

5.1. Drepturile locatarului:  – să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile 
care fac obiectul contractului de închiriere. 

5.2. Drepturile locatorului:  

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de 
locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului. 

 b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, pe bază de proces-verbal;  

c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul 
aferent, conform legislaţiei în vigoare;  

d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;  

e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin 
semnătură executarea acestora. 

 

5.3. Obligaţiile locatarului:  

a) să folosească bunul ca un bun întreţinător, în scopul pentru care a fost închiriat; 

b) să respecte clauzele prezentului contract, să nu schimbe destinaţia păşunii pentru care s-a făcut 
închirierea; 

c) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul 
prezentului contract;  

d) să nu subînchirieze/concesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract. 
Subînchirierea/concesionare, cesiunea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii 
absolute; Cesiunea contractului de închiriere către un terţ, în caz de succesiune este permisă numai 
cu acordul prealabil, scris, al proprietarului şi cu respectarea condiţiilor impuse prin contractul de 
închiriere. 

e) să plătească chiria la termenul stabilit;  

f) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 

 g)să comunice în scris primăriei, în termen de 15 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre 
acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei 
de păşunat. Locatarul are obligaţia să anunţe circumscripţia sanitar – veterinară şi Primăria Oraşului 



Tîrgu Neamţ , în termen de 24 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariţia de boli 
infectocontagioase sau a mortalităţii animalelor. 

 h) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; este interzisă pătrunderea cu animalele, 
ovine şi caprine, pe păşunea repartizată bovinelor, şi invers. Este interzis păşunatul pe alte  
terenurile proprietate publică sau privată ale oraşului sau pe terenurile aparţinând persoanelor fizice 
şi juridice; În cazul în care, chiriaşii vor fi surprinşi, cu animalele pe alte suprafeţe decât cele 
închiriate, se va întocmi proces verbal de contravenţie de către reprezentanţii Primăriei. În cazul în 
care vor fi surprinşi pentru a II a doua oară, sancţiunea va fi rezilierea contractului; 

i) să respecte regulile agro-zootehnice şi să mute periodic amplasamentul stânilor în vederea 
asigurării fertiliz ării unor suprafeţe cât mai mari de păşune; Mutarea strungilor se va face raţional , 
astfel încât să nu se ajungă la degradarea şi infestarea păşunii. 

j) este interzisă pătrunderea cu efectivele de animale în fondul forestier. Amenajarea şi amplasarea 
organizatorică specifică desfăşurării activităţii se va face la o distanţă mai mare de 500 m de pădure, 
în prezenţa împuterniciţilor Primarului, daca este cazul; 

k) în cazul în care chiriaşul deţine şi animale ale persoanelor particulare din oraş, este obligat până 
la data de 1 iunie să comunice Primăriei un tabel nominal cu deţinătorii de ovine, caprine şi bovine 
pe care le păşunează; 

l) să introducă pe păşune numai animale înmatriculate şi cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate; 

m) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 

n) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită ; 

o) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 

 p) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, 
de fertilizare, anual; 

q) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

r) banii obţinuţi din fonduri guvernamentale şi/sau europene să fie folosiţi pentru efectuarea  de 
lucrări pe păşune (supraînsămînţare, curăţare, irigare etc) sub îndrumarea specialiştilor; 

s) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice 
sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen sau orice alt mod de încetare a 
contractului ; 

 t ) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel 
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 

u) să platească impozitul pe teren conform art.256 (3) Cod Fiscal. 

v) să nu circule cu mijloace de transport inclusiv cu atelaje care cauzează deteriorarea pajiştii; 



 
w) să obţină avizele şi acordurile legale in vederea desfasurarii activitatii specifice confirmate prin 
statut; 
x) locatarul are obligaţia de a prezenta spre aprobare executivului Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, 
în termen de maxim 20 zile de la semnarea contractului,  graficul lucrărilor anuale de întreţinere a 
păşunilor. 
y) să înregistreze contractul la Direcţia  Venituri-Taxe şi Impozite. 
z) sa efectueze lucrari de intretinere a pajistii care sa constea cel putin in urmatoarele: 
 
1) distrugerea musuroaielor, curatarea de pietre, a vegetatiei arbustifere nevaloroase, combaterea 
buruienilor si executarea lucrarilor de desecare; 
2) combaterea eroziunii solului si respectarea stricta a regulilor de exploatare rationala; 
3) corectarea regimului aerohidric al solului; 
4) lucrari de fertilizare cu ingrasaminte chimice si  organice; 
5) lucrari de regenerare  a pajistilor prin insamantari si suprainsamantari executate atat primavara, 
cat  si toamna, in functie de conditiile de clima si sol. 
 
  Lotul  Aerodrom 6  este lot destinat exclusiv pasunatului   vitelor. 
Persoanele care vor castiga in urma organizarii licitatiei, vor avea obligatia de a prelua efectivele de 
animale ale membrilor comunitatii dar si de a permite accesul la sursele de apa a celorlati titulari de 
contract care nu au aceasta posibilitate. 
 

5.3. Obligaţiile locatorului:  

a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere; 

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de 
lege; 

c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
locatarului;  

d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor 
prezentului contract. 

 

 Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi 

 Locatorul: 

Are obligaţia de a supraveghea  respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu care privesc pe 
langă standard pentru protecţia mediului şi standard pentru menţinerea suprafeţelor de pajişti. De 
asemenea se va urmări ca impactul să fie  deosebit de benefic avâdu-se în vedere valoarea naturală a 
terenului, menţinerea, întreţinerea şi utilizarea terenului în condiţii de păstrare a compoziţiei 
floristice a pajiştilor care va fi un câştig pentru calitatea mediului. 

 



 Locatarul: 
  Este obligat să asigure respectarea normelor de protecţie a mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, 
aprobată prin Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare. 
Dacă prin neîndeplinirea angajamentelor specifice regimului pajiştilor se produc daune, locatarul 
este obligat să remedieze pagubele produse pe  propria cheltuială.  

VI. Răspunderea contractuală 

6.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de 
închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
6.2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract parţile datorează penalităţi în 
limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune. 

6.3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.  

VII Controlul  

7.1. Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se efectuează de 
împuterniciţii Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ şi de către organele abilitate de lege, în limitele 
competenţelor astfel conferite. 

VIII. Litigii  

8.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv 
cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. 
8.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 
soluţionare instanţei  competente. 

8.3. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 

8.4. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile 
art. 1.798 din Codul civil. 

IX. Încetarea contractului  

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 

a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii 
minime de animale;  

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE, sau a celor din alte localitati;  

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea 
acestuia, în condiţiile legii; 



d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator 
în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz 
de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;  

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu 
plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;  

f) prin acordul de vointa al partilor; 

 g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei 
despăgubiri; 

 h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 

 i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 

 j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost 
închiriat terenul;  

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită. 

l) în cazul găsirii chiriaşilor, pentru a II a oară, pe alte suprafeţe decât cele închiriate prin  

prezentul contract; 

m) dacă nu face dovada că banii obtinuţi din fonduri guvernamentale şi/sau europene sunt folosiţi 
pentru lucrări privind îmbunătăţirea calităţii păşunii; cu privire la acest aspect Primăria va sesiza 
Agenţia de Plaţi şi Intervenţie în Agricultură ; 

n) în cazul nerespectării clauzelor contractuale, privind schimbarea destinaţiei şi plata chiriei, 
contractul încetează de drept şi atrage, după sine, plata de despăgubiri ; 

o) în cazul schimbărilor legislative majore, pentru asigurarea intrării în legalitate; 

p) in cazul intervenirii unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care se constata ca 
titularul pajistii inchiriate este altul decat Orasul Tirgu Neamt ; 

q) alte cazuri prevazute de lege. 

X. Forţa majoră 

10.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 
în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată 
de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.  

10.2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 
zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest 



gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de 
mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu 
menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.  

10.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese.  

10.4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua 
derularea contractului.  

XI. Notific ări 

11.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract.  

11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire  şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal. 

 11.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 
care a fost expediată. 

11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate 
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 XII.  Defini ţii 
 
12.1 Prin for ţă majoră, în sensul prezentului contract de închiriere, se înţelege o împrejurare 
externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale 
naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. Partea care invocă forţa majoră, are obligaţia să 
o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, în maxim 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore 
împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în 
maxim 15 zile de la apariţie. 
Data de referinţă este ştampila de expediere a poştei.  
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acesteia 
în maxim 15 zile. 
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni de zile, fiecare parte poate 
renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una dintre părţi nu are dreptul 
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la 
acea dată. 
12.2  Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea 
prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile 
forţei majore. 
12.3  Prin penalităţi legale se înţelege suma rezultată prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere 
stabilită prin hotărâre de guvern pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare,  

 XIII. Dispozi ţii finale 



 13.1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării 
sale, cu acordul părţilor.  

13.2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se 
poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.  

13.3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a 
Consiliului local.  

13.4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu 
prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.  

13.5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor. 

13.6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ........ exemplare, din care ........., astăzi, 
............., data semnării lui, în Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ.  

              LOCATOR                                                                       LOCATAR 

             Primar,     

        Harpa Vasilica 

              Secretar,  

    jr. Laura-Elena Maftei 

 

Birou Cadastru, Registru Agricol, 

       Direcţia Contabilitate, 

          
 
Serviciul Juridic- Contencioss 
 
  
              VIZAT CFP                         
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 



                                                                                                       Anexa nr.VI 
                                                                                                                    la Hotărârea nr.___ 
                                                                                        
 
                                        Comisia de evaluare a ofertelor    
     Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiştilor va fi 
formată din ( număr impar): 
 
Humulescu Traian –Preşedinte ( cu drept de vot) 
Amihăilesei Constantin-Daniel (cu drept de vot) 
Dorneanu Margareta (cu drept de vot) 
Vasiliu Sofica Maria (cu drept de vot) 
Un reprezentant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt. 
 
        Membrii supleanţi pentru membrii comisiei de evaluare  
Membrii supleanţi pentru membrii comisiei de evaluare sunt( număr impar): 
Aioanei Gabriela 
Rusu Ion 
Cojocaru Daniela Mihaela 
 
                     Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare 
 Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare va fi format din: 
 Mihăilă Elena Carmen ( fara drept de vot) 
 Iovoaia Constantin-Ciprian ( fara drept de vot) 
 
                      Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din ( număr impar): 
 
Ţuţu Ion 
Durbaca Sorin 
Amihăilesei Elena 
Iftode Oana Maria 
Un reprezentant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt 
 
 

Membrii supleanţi pentru membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
Membrii supleanţi pentru membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt (număr impar): 
Tanasă Carmen 
State Geanina 
Amihăiesei Maria 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 



                                                                                                       Anexa nr.VII 
                                                                                                                     la Hotărârea nr.___ 
                                                                                        

                                                                    
Regulament  de păsunat 

 
CAPITOLUL I   

Principii generale 
 
          Art.1. - (1) Modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamentele pastorale, in 
conditiile legii. 
                        (2) Amenajamentul pastoral reprezinta documentatia care cuprinde masuri tehnice, 
organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor. 
                        (3) Pana la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajistilor aflate in 
domeniul privat al Orasului se va face conform regulamentului de pasunat.  
                        (4) Prezentul Regulament se intocmeste in conformitate cu cerintele O.U.G. 
nr.34/2013 privind organizarea, admninistrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare.   
        Art.2. - (1). Regulamentul  de păsunat reprezintă actul administrativ prin care se gestionează 
pajistile permanente de pe teritoriul  Orasului Tirgu Neamt, pajisti ce se afla in domeniul privat.  

     (2). Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor 
de animale, regimul de păşunat precum şi regulile  de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe 
teritoriul Orasului Tirgu Neamt. 
                      (3). Terenurile evidenţiate ca păsuni aflate în domeniul privat al  Orasului Tirgu 
Neamt, vor fi folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot 
parcursul anului se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de păşune în funcţie de numărul de 
animale. 
Pajistile permanente de pe teritoriul  Orasului Tirgu Neamt sunt: 
 

• pajiste Osoi-100 ha 
• pajiste Slatina-156 ha 
• pajiste Aerodrom- 417 ha 
• pajiste ,,Capreasca”-5,25 ha 
• pajiste Blebea-25,05 

 
         Art.3.   Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice 
care au domiciliul în Orasul Tirgu Neamt, avand  animale deţinute în gospodărie, inregistrate în 
Registrul National al Exploatatiilor, la Registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului 
Orasului Tirgu Neamt, precum şi alte drepturi şi obligaţii legate de deţinerea animalelor. 
 

CAPITOLUL II  
Organizarea păşunatului 

 
         Art.4.  Deţinătorii de bovine, ovine, caprine  pot solicita pentru sezonul de păşunat terenuri din 
pajistile permanente  existente pe raza Orasului Tirgu Neamt. 



         Art.5. Solicitarea închirierii  se efectuează de către persoanele fizice/juridice cu 
domiciliul/sediu pe raza unitatii administrativ teritoriale Oras Tirgu Neamt. 
La licitaţie pot sa participe 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. 
          Art.6.   Păşunatul se execută organizat, pe terenurile evidentiate ca pajiste permanentă, în  
baza unui contract de închiriere.  
         Art.7. - (1) Se stabileste  termenul  de păşunat pe pajistile permanente în condiţii favorabile 
de anotimp, de la 1 mai până la 31 octombrie. 

     (2) În caz de necesitate  se poate modifica termenul de păşunat prin hotărârea 
Consiliului Local. 
          Art. 8. - Păşunatul de primăvară şi de toamnă se va desfăşura până la 1 mai, respectiv după 3 
octombrie exclusiv pe terenurile proprii ale deţinătorilor de animale.  
          Art. 9. - (1) Păşunatul se efectuează pe pajistile permanente aflate în proprietatea  privată a 
Orasului Tirgu Neamt, pe baza unui contract de închiriere  între Orasul Tirgu Neamt si locatar. 
Păsunatul poate fi efectuat si pe terenurile  persoanelor fizice, în conditiile stabilite de părti. 

       (2) Pe tot parcursul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit 
prin contractul de închiriere conform unei hărţi-plan de situaţie - care se anexează  la contract. 
         Art.10. Pasunatul in afara perioadei stabilite este interzis. Pentru animalele gasite pe pajisti in 
perioada interzisa se vor aplica amenzi prevazute de actele normative in vigoare.  
         Art.11. Pentru a ocupa suprafata de pasune, repartizata prin contract, crescatorilor de         
animale le este permisa traversarea cu animalele pe suprafetele de teren din vecinatatea 
amplasamentului stabilit, in conditiile in care nu exista drumuri de acces amenajate. 
          Art.12. Se vor evita: pasunatul pe roua, bruma, imediat dupa ploaie sau in zilele cu variatii 
mari de temperature si precipitatii abundente. 
          Art.13. Intreruperea pasunatului se face cu 3-4 saptamani inainte de aparitia primelor 
ingheturi, pentru a permite plantelor sa se regenereze si sa fie astfel suficient de puternice pentru a 
rezista pe timpul iernii.  
          Art.14.  În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, pe pajişti se pot amplasa:  
- construcţii care deservesc activităţi agricole sau pot fi îmbunătăţite cele deja existente,  
- adăposturi pentru animale, anexe pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru depozitarea furajelor,  
- surse de apă potabilă.  
                          In conformitate cu art.5 (3) , scoaterea definitiv sau temporara din circuitul agricol a 
pajistii situate in extravilan se face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru: 

a) Amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in 
conditiile legislatiei in vigoare; 

b) Infiintarea de noi capacitate de producer a energiei regenerabile, in conditiile legii, care sa nu 
afecteze buna exploatare a pajistilor’ 

c) Lucrari privind apararea, ordinea publica si siguranta nationala, declarate de utilitate publica, in 
conditiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata; 

d)  Operatiuni si lucrari legate de exploatarea, dezvoltarea, exploatarea titeiului si a altor resurse 
minerale natural, desfasurate in baza acordurilor de concesiune petroliera, operatiuni si lucrari de 
constructii in legatura cu acestea si operatiuni legate de extractia, depozitarea, procesarea, 
ransportul, distribuirea si comercializarea productiei de titei si resurse minerale natural; 



e) Reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile Legii nr.165/2013 privind masuri pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod 
abuziv in perioada regimului communist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) Lucrari privind apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, declarate de utilitate publica 
in conditiile Legii nr.33/1994, republicata; 

g) Lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regional initiate de autoritatile 
administratiei publice locale. 

 
 În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului, se va ţine cont de capacitatea de 
păşunat, ciclu de păşunat, încărcătura optimă.  
Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o pajişte o poate susţine pe termen 
nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe un hectar de pajişte 
la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă.  
Ciclu de păşunat se referă la numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o suprafaţă de 
pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la introducerea lor la 
păşunat pe aceeaşi suprafaţă.  
Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/hectar(unitate vită mare) calculat în funcţie de 
producţia vegetală şi cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice şi 
faunei sălbatice.  
        Art.15. Păşunatul excesiv sau suprapăşunatul trebuie evitat deoarece acesta conduce la reducerea 
utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor.  
        Art.16. Pentru o utilizare optimă, durabilă a pajiştilor, managementul păşunatului se face:  
-  cu un număr suficient de animale care să utilizeze pe deplin masa verde disponibilă cu asigurarea 
cerinţelor nutriţionale ale alimentelor,  
- prin organizarea păşunatului continuu sau pe tarlale,  
- prin respectarea timpului de începere al păşunatului,  
- prin asigurarea monitorizării păşunatului şi oprirea acestuia înainte de a se ajunge la limitele critice 
pentru plante, înălţime minimă şi grad de acoperire a solului,  
- prin evaluarea cu precizie a perioadei de odihnă înainte de următoarea perioadă de păşunat. 
         Art.17. Planificare succesiunii de păşunat a tarlalelor se face astfel încât pajiştea să rămână în 
limitele productive stabilite cantitativ şi calitativ. Pentru a preveni reducerea potenţialului productiv al 
pajiştii şi afectarea calităţii acesteia se planifică păşunatul tuturor tarlalelor.  
Pentru a preveni păşunatul excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, scăderea 
producţiei de iarbă şi a cantităţii de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de păşunat, trebuie 
să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă.  
Orice nerespectarea în gestionarea pajiştilor produce reduceri cantitative şi calitative de masă verde şi 
creşte riscul degradării păşunii.  
         Art.18. Începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul de 
dezvoltare a covorului ierbos; începerea mai devreme poate afecta perioada de regenerare, sănătatea şi 
supravieţuirea plantelor.  
Păşunatul se va încheia în luna noiembrie la o dată stabilită în funcţie de evoluţia temperaturilor şi 
regimul precipitaţiilor.  
         Art.19. Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar de 
0,3 UMV .  
Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la:  
- nerealizarea potenţialului economic al pajiştii,  
- scaderea productivitatii pajiştile si modificarea compoziţiei floristice;  
-  înlocuirea unor specii de plante furajere dorite de altele fără valoare nutritivă,  
-  reducerea biodiversitatii datorită păşunatului redus.  
 



Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la:  
- performanţe economice şi productive reduse ale animalelor,  
- furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă,  
- înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare cu specii mai puţin valoroase,  
- apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate,  
- îmbogăţirea focalizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către animale,  
- introducerea de alte specii de plante care nu cresc în mod tradiţional în zonă provenite de la furajarea 
suplimentară cu fân sau alte seminţe,  
- distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi prin transportul de furaje 
suplimentare.  
 
      Art.20. Numărul de animale (UMV/ha) trebuie să fie suficient pentru a asigura utilizarea maximă a 
producţiei de masă verde, menţinând în acelaşi timp sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii.  
Utilizatorul înregistrează în registrul exploataţiei suprafaţa totală de pajişti permanente şi numărul mediu 
anual de UMV menţinut în exploataţie pentru a calcula densitatea pe unitatea de suprafaţă a animalelor.  
      Art.21. Necesarul zilnic pentru 1 UMV este de 65 kg de masă verde echivalentul a 13 kg substanţă 
uscată.  
 
 

CAPITOLUL III  
Obligaţiile deţinătorilor de animale 

 
      Art. 22.  Deţinătorii de animale, persoane fizice/ juridice cu domiciliul/sediul în Orasul Tirgu 
Neamt, sunt obligaţi: 

a) să înregistreze la Registrul agricol efectivele de animale; 
b) să actualizeze datele înregistrate la Registrul agricol  în cazul în care s-a schimbat 

numărul efectivelor de animale; 
c) să înregistreze animalele în Registrul National al Exploatatiilor; 
d) să  obţina avizele sanitar-veterinare necesare; 
e)  să efectueze examinarea animalelor, inclusiv cele de reproducţie; 
f) să conducă animalele la locurile de adunare stabilite şi să le predea paznicului; 
g) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în contractul de inchiriere;  
h) să nu lase nesupravegheate animalele pe pajiste; 
i) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara 

terenului desemnat pentru păşunat. 
 
 

CAPITOLUL IV  
 

Obligatiile responsabililor de ciurde si turme 
 

     Art. 23. Responsabilii de ciurde si turme au urmatoarele obligatii: 
 
a) Sa primeasca in ciurda numai efective care indeplinesc conditiile pentru invoirea 

la pasunat; 
b) Sa respecte intocmai programul de pasunat; 
c) Sa respecte limitele trupului de pasune repartizat, durata ciclului de pasunat, sa 

asigure protectia parcelelor invecinate si a tuturor culturilor din apropierea 
suprafetelor repartizate pentru pasunat; 



d) Sa aiba grija si sa pastreze in buna stare dotarile si constructiile pastorale; 
e) Sa respecte traseele de circulatie a turmelor si cirezilor, astfel cum sunt stabilite; 
f) Sa respecte normele sanitar-veterinare in vigoare si dispozitiile organelor sanitar-

veterinare; 
g) Sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat 

aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat in grija 
lui; 

h) Ciobanii se obliga sa asigure pe fiecare turma constituita cel putin un numar de 3 
clopote;   

i) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor cu potenţial agresiv ridicat 
conform legislaţiei în vigoare, a câinilor din rase de vânătoare.  

                            Orice responsabilitate pentru acţiunile agresive nejustificate ale câinilor ciobăneşti       
revine ciobanului care însoţeşte turma, care are obligaţia de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează 
prea mult de turmă cu excepţia cazurilor în care protejează turma.  
 

 
CAPITOLUL V  

 
Obligaţiile locatarilor 

 
          Art. 24.  Locatarii  sunt obligaţi: 

a) să încheie contractul de inchiriere  cu proprietarul păşunilor, conform prevederilor 
prezentului Regulament; 

b) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul 
de păşunat; 

c) să răspundă material pentru pagubele produse de animalele;  
                   d)sa efectueze lucrari de intretinere a pajistii care sa constea cel putin in urmatoarele: 
 
d1) distrugerea musuroaielor, curatarea de pietre, a vegetatiei arbustifere nevaloroase, combaterea 
buruienilor si executarea lucrarilor de desecare; 
d2) combaterea eroziunii solului si respectarea stricta a regulilor de exploatare rationala; 
d3) corectarea regimului aerohidric al solului; 
d4) lucrari de fertilizare cu ingrasaminte chimice si  organice; 
d5) lucrari de regenerare  a pajistilor prin insamantari si suprainsamantari executate atat primavara, 
cat  si toamna, in functie de conditiile de clima si sol; 
Lucrarile de intretinere ale pajistilor se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. 
Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de inchiriere, intocmit pe baza 
contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al 
ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice;  
d6) întretinerea căilor de acces către islazuri. 
 

e) să respecte normele privind protecţia împotriva incendiilor (evitarea oricărui risc de 
incendiu) ; anunţarea Serviciului pentru situatii de urgentă reprezinta o obligativitate in cazul 
ivirii situatiei mai sus mentionate; 

f) să respecte normele privind silvicultura;  
g) să respecte normele sanitar-veterinare (amenajarea carantinei ptr. animalele bolnave, 

înştiinţarea în timp a  medicului sanitar-veterinar despre bolile ivite la animale); 
h)  să respecte regulile şi normele de  protecţia mediului; 



i) pentru intretinerea si imbunatatirea pajistilor, beneficiarii de pasuni au obligatia sa 
foloseasca numai drumurile stabilite, fiind interzisa trecerea peste pasuni cu caruta sau cu 
orice alte mijloace de transport, care cauzeaza deteriorarea acestora sau crearea de noi 
drumuri; 

j) proprietarul animalelor are obligatia de a anunta Primaria, in maxim 15 zile de la data 
producerii evenimentului ( mortalitatii,  vanzarii-cumpararii) toate modificarile aparute in 
miscarea efectivului de animale; 

k) sa nu introduca pe pajistea inchiriata animale din afara UATO Tirgu Neamt; 
l) creşterea pe lângă stână a altor animale ( păsări, porci, etc.)  este interzisa pentru a evita 

degradarea acesteia; 
m) in cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare la locul de păşunat se face pe 

drumurile publice deţinătorii sunt obligaţi să le însoţească pentru a nu  obstrucţiona circulaţia 
vehiculelor; 

 
 

                                                                 CAPITOLUL VI  
Obligaţiile locatorului 

 
Art. 25. – Locatorul are următoarele obligatii: 
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de 

inchiriere;  
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de inchiriere, în afară de cazurile 

prevăzute expres de lege;  
c) să notifice locatarul apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor locatarului;  
d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea 

clauzelor contractuale; 
e) să stabilească eventualele pagube survenite în urma păşunatului, prin Biroul Registrul 

agricol din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt. 
f) să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului 

Regulament.  
 
 

CAPITOLUL VII  
                                                        Sancţiuni şi contravenţii 

 
Art.26. Conform Art. 14( din OUG nr.34/2013) 
Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a)păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de 

păşunat; 
b)introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin 

contract; 
                   c)neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în 
contract; 
                   d)circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât 
cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu excepţia circulaţiei cu 
orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate de calamităţi, accidente de orice natură, 
precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităţi 



sportive, de recreere şi turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii; 
 
                   e)nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la art. 1 alin. 
(2); 
                   f)arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare; 
 
                   g)concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptăţite potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) şi (2); 
                  h)amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. 
(3); 
                   i)scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără 
aprobările legale în vigoare. 
                   j)încălcarea prevederilor art. 9 alin. (71). 
 
 (2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 
a)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000 lei 
la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f); 
b)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 
8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) şi e); 
c)cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 
4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) şi c); 
d)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j) 
 
(3)Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând 
în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului. 
Art. 15 ( din OUG nr.34/2013) 
 (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de 
structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, de către primar şi persoanele împuternicite de acesta, precum şi de către poliţiştii 
de frontieră pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă. 
2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. 
d) şi f) se fac şi de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către ofiţerii şi 
subofiţerii din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste. 
(3)Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 14 alin. (2) se fac venit la bugetul de 
stat sau la bugetul local, după caz. 
Art. 16 ( din OUG nr.34/2013) 
Prevederile art. 14 şi 15 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
                                                               CAPITOLUL VIII 

 Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

      Art. 27. –(1). Pentru a evita degradarea pajiştilor permanente se respectă următoarele reguli:  
- menţinerea densităţii optime a animalelor stabilite pe baza producţiei vegetale,  
- reducerea numărului de animale când productivitatea pajiştilor scade,  



- reducerea numărului de animale pe pajiştile cu arbori – dacă este frecvent afectează coaja 
copacilor/copaci tineri/puieţi.  
                       (2).Se evită păşunatul cu număr mare de animale care depăşeşte capacitatea de păşunat 
pentru a preveni restricţionarea creşterii speciilor de plante tipice zonei şi care se înmulţesc prin 
autoînsămânţare, pierderea calităţii şi a diversităţii vegetaţie naturale şi seminaturale. 

Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al Orasului 
Tirgu Neamt si este valabil până la aprobarea Amenajamentului pastoral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




