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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, primarul comunei Beriu, supune dezbaterii publice următorul proiect de act
normative:
➢ Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a
păşunii în suprafaţă de 95,35 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu
destinate păşunatului animalelor .; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 9/ 2017 referitoare la aprobarea nivelului tarifelor practicate de
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și
similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu ;

Expunerea de motive a primarului şi proiectele de hotărâre pot fi consultate pa pagina proprie
de internet cât şi la secretarul comunei.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte
normative supuse dezbaterii publice la secretarul comunei sau prin email, la adresa de email
(primariaberiu@gmail.com) în perioada 28.07-07.04.2017
În cazul în care sunt depuse propuneri, sugestii şi recomandări în data de 07.04.2017,
începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a
Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului
local al comunei Beriu în şedinţa ordinară care va avea loc în luna APRILIE 2017.

P R I M A R,
Emil Moise BÎC

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
PROIECT NR. 25 /2017
HOTĂRÂREA NR.
/2017
privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de
de 95,35 . proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinată păşunatului
animalelor
Consiliul Local al Comunei Beriu, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6/ 25 /28.03.2017 a Primarului comunei Beriu;
- Adresa nr. 2489,2492 / 2017 înaintată de către Instituţia Prefectului- Judeţul Hunedoara cu
privire la HCL nr. 8/2017 ;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Beriu nr. 8/28.02.2014 privind organizarea
Regulamentului de păşunat ;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara , nr. 10/2017 privind stabilirea preţurilor medii
ale principalelor produse agricole pentru anul 2017 şi a preţului mediu la masa verde de pe
pajişti pentru anul 2017;
- încetarea a trei contracte de închiriere păşuni ( două prin acordul părţilor şi unul ca urmare
a expirării duratei contractuale);
- Cererile depuse de către crescătorii de animale în vederea acordării unor suprafeţe de
păşune;
Luând în considerare art. 6 (21) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, potrivit căruia:
,,Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform procedurii care
se aprobă prin hotărâre a Guvernului,, şi menţionând că până la data iniţierii acestui proiect de hotărâre ,

sursele de finanţare pentru realizarea amenajamentul pastoral nu au fost puse la dispoziţia autorităţilor
locale;
Ţinând seama că din bugetul local nu pot fi angajate aceste cheltuieli în condiţiile în care
investiţiile aflate în derulare în comuna Beriu au ca sursă de finanţare pe lângă fonduri europene/
programul national de dezvoltare şi contribuţii din bugetul local;
Considerând că pentru o bună gospodărire şi eficientizare a resurselor proprii, această
suprafaţă de păşune rămasă la dispoziţia comunei, ca urmare a rezilierii a două contracte, nu poate
rămâne neexploatată întrucât sumele rezultate în urma închirierii constituie venituri la bugetul local şi
nu în ultimul rând sunt sprijiniţi crescătorii de animale de pe raza comunei,care au mărit numărul
efectivelor de ovine/ bovine, solicitând astfel noi suprafeţe de păşune;
Precizând că aplicarea amenajamentului pastoral este obligatorie începând cu anul 2018,
conform art. 10 alin.(1) din OUG 34/2013 ;

În temeiul art.9, alin.(2) şi alin.(3) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; HGR nr. 1064/2013 privind Normele
metodologice pentru aplicarea prrevederilor OUG nr. 34/2013 ; ale Ordinului ministrului agriculturii şi

dezvoltării rurale şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate
în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor modificat prin Ordinul 571/ 2015;

Ordinul MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe ha de
pajiste;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”b”, ale art.45, alin.(3) şi ale art.123,
alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a trupurilor de păşune, proprietatea
privată a Comunei Beriu, în suprafaţă totală de 95,35 . după cum urmează:
-pentru bovine :
• Trup 1 – suprafaţa de 33, 65 ha . CF 61994 Poieni, Bloc fizic 1001;
• Trup 2 – suprafaţa de 22 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 412
• Trup 3 – suprafaţa de 2,5 ha. CF nr 61826,Orăştioara de Jos , Bloc Fizic 366.
-pentru ovine :
• Trup 1 – suprafaţa de 3,20 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 412;
• Trup 2 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1033;
• Trup 3 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1033;
• Trup 4 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1033;
• Trup 5 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1037;
• Trup 6 – suprafaţa de 3,75 ha . CF 61995 Beriu, format din : S1=1,20 ha, CF 61995
Beriu, Bloc fizic 3613 si S2=2,55 ha , CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1035;
• Trup 7 – suprafaţa de 3,75 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1035;
• Trup 8 – suprafaţa de 6,5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 2639
Art.2 . Aprobă caietul de sarcini , conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 . Aprobă Comisia de evaluare a ofertelor si Comisia de solutionare a contestatiilor după
cum urmează:
1.
Comisia de evaluare a ofertelor:
Preşedinte: Gagea Beniamin Mihai – viceprimar comuna Beriu
Membrii:
Firidon Ionela – secretar comuna Beriu
Micuţ Gheorghe – consilier com.Agricultură şi Dez.Rurală
Secretar comisie : Damian Gheorghe -cons. Judridic
2. Comisia de soluţionare a contestatiilor:
Preşedinte: Drăgoţel Horaţiu –inspector com.Agricultură şi Dez.Rurală
Membrii:
Cocran Elena – inspector com.Agricultură şi Dez.Rurală
Trif Monica Elena - inspector comp.buget contabilitate
Secretar comisie : Filipescu Emma - inspector
Art.4 . Încărcătura optimă de animale pe ha pentru păşunile proprietate privata a comunei
Beriu este de 0,3 UVM/ha, aşa cum prevede Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
nr.544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste.
Art.5 . Aproba modelul contractului de închiriere , anexa 2 la prezenta hotărâre ,ce se va
încheia cu ofertantul declarat câştigător, fiind cel aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunelor,oraşelor, respectiv municipiilor,
modificat prin Ordinul nr. 571/ 2015.
Art.6 . Durata închirierii începând cu data semnării contractului este de 10 ani atât pentru
persoane juridice cât si pentru persoane fizice.

Art.7 . (1)Preţul de pornire la licitaţie este de 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată
în funcţie de preţul mediu stabilit prin Hotararea nr.10/2017 emisă de Consiliului Judetean Hunedoara,
respectiv 275 lei/ha/an. Pasul de licitatie va fi de 10 lei/ha/an.
(2) Preţul astfel determinat al contractului de închiriere a păşunii , va fi modificat în
funcţie de prevederile amenajamentului pastoral, prin încheierea unui act adiţional.
Art.8. La data realizării amenajamentului pastoral, orice măsurile tehnice, organizatorice şi
economice ce vor fi prevăzute în cuprinsul acestuia, vor deveni obligatorii pentru utilizatorii de păşuni
( persoane fizice şi juridice) prin încheierea unor acte adiţionale.
Art. 9 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Beriu, mandatat şi pentru asigurarea publicităţii procedurii de licitaţie şi stabilirea calendarului
desfăşurării acesteia.
Art.11. La data adoptării prezentei se revocă Hotarărea nr. 8/2017 emisă de Consiliul Local al
comunei Beriu.
Art.12 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Comunei Beriu;
-Afişare la sediul Primariei Comunei Beriu.
Beriu la 28.03.2017

Iniţiator ,
PRIMAR
Ing.Emil Moise BÎC

VIZAT
Secretar
Ionela FIRIDON

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
NR. 6/ 25 / 28.03.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii
în suprafaţă de de 95,35 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinată
păşunatului animalelor
În şedinţa extraordinară din luna februarie s-a adoptat Hotărârea nr. 8 / 2017 privind iniţierea
procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de 95,35 ha. proprietatea
privată a Primăriei Comunei Beriu destinată păşunatului animalelor. Ca urmare a exercitării
controlului legalităţii de către Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara, prin adresa nr.
2489,2492 / 2017 ne-au fost comunicate unele aspecte , astfel am iniţiat un nou proiect de hotărâre
cu respectrarea observaţiilor formulate urmând ca Hotârârea nr. 8 / 2017 să fie revocată.
Proiectul a fost iniţiat având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991. Acest act normativ a suportat completări şi modificări dintre care amintim
următoarele :
▪ art. 6 (21) . Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de
pajişti permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului (alineat
introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 15/2015, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2
din Legea nr. 16/2016, în vigoare de la 5 martie 2016)
▪ Art. 10[{*}] (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii
de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului
de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în
oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând
cu anul 2018, este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. (alineat modificat prin art. I
pct. 9 din O.U.G. nr. 15/2015, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr.
16/2016, în vigoare de la 5 martie 2016)
Însă până la data iniţierii acestui proiect de hotărâre, autorităţile locale nu au beneficat de aceste
fonduri necesare realizării amenajamentului pastoral , iar din bugetul local nu pot fi suportate aceste
sume în condiţiile în care investiţiile aflate în derulare( canalizare, staţi epurare, modernizare străzi,
realizare after –school, gradiniţă cu program prelungit, modernizare cămine culturale) în comuna Beriu
au ca sursă de finanţare pe lângă fonduri europene/ programul national de dezvoltare şi contribuţii din
bugetul local.
Date fiind obligaţiile autorităţilor locale în ce priveşte modul de gestionare a bunurilor de care dispun,
luând în considerare şi aspectul colectării unor sume la bugetul local , această suprafaţă de păşune se
impune a fi exploatată. Deasemnea trebuie avut în vedere faptul că cetăţenii din comuna Beriu si-au
mărit efectivele de animale prin urmare şi cerinţa de noi suprafeţe de păşune este în creştere.
Preţul de pornire la licitaţie este de 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de
preţul mediu stabilit prin Hotararea nr.10/2017 emisă de Consiliului Judetean Hunedoara, respectiv
275 lei/ha/an , iar pasul de licitatie va fi de 10 lei/ha/an. Însă acest preţ precum şi orice ale prevederi
tehnice, organizatorice şi economice ce se vor stabili prin amenajamentul patoral, vor fi însuţite de către
locatari, prin încheierea unor acte adiţionale.

La fel cum s-a organizat licitaţia şi pentru restul suprafeţelor de păşune şi această suprafaţă
propun să fie scoasă la licitaţie prin formarea unor trupuri de păşune, tocmai pentru a veni în suprijinul
tuturor crescătorilor de animale:
pentru bovine :
• Trup 1 – suprafaţa de 33, 65 ha . CF 61994 Poieni, Bloc fizic 1001;
• Trup 2 – suprafaţa de 22 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 412
• Trup 3 – suprafaţa de 2,5 ha. CF nr 61826,Orăştioara de Jos , Bloc Fizic 366.
-pentru ovine :
• Trup 1 – suprafaţa de 3,20 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 412;
• Trup 2 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1033;
• Trup 3 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1033;
• Trup 4 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1033;
• Trup 5 – suprafaţa de 5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1037;
• Trup 6 – suprafaţa de 3,75 ha . CF 61995 Beriu, format din : S1=1,20 ha, CF 61995
Beriu, Bloc fizic 3613 si S2=2,55 ha , CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1035;
• Trup 7 – suprafaţa de 3,75 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 1035;
• Trup 8 – suprafaţa de 6,5 ha . CF 61995 Beriu, Bloc fizic 2639
Încărcătura optimă de animale pe ha de păşune în comuna Beriu, a fost stabilită conform
Ordinului MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe ha de
păşune.
În ce priveşte comisia de licitaţie/ contestaţie, propunerea este următoarea :
1. Comisia de evaluare a ofertelor:
Preşedinte: Gagea Beniamin Mihai – viceprimar comuna Beriu
Membrii:
Firidon Ionela – secretar comuna Beriu
Micuţ Gheorghe – consilier com.Agricultură şi Dez.Rurală
Secretar comisie : Damian Gheorghe -cons. Judridic
Comisia de evaluare va asigura toate documentaţiile necesare desfăşurării procedurii de
licitaţie în cele mai bune condiţii de publicitate
2. Comisia de soluţionare a contestatiilor:
Preşedinte: Drăgoţel Horaţiu –inspector com.Agricultură şi Dez.Rurală
Membrii:
Cocran Elena – inspector com.Agricultură şi Dez.Rurală
Trif Monica Elena - inspector comp.buget contabilitate
Secretar comisie : Filipescu Emma - inspector
Temeiul legal : art.9, alin.(2) şi alin.(3) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 86/2014 , HGR nr. 1064/2013 privind Normele
metodologice pentru aplicarea prrevederilor OUG nr. 34/2013 ;Ordinul Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 pentru aprobarea Contractelor cadru de închiriere a păşunilor şi
Ordinul MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe ha de
pajiste; art.36, alin(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”b”, ale art.45, alin.(3) şi ale art.123, alin.(1) şi (2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare proiectul în forma iniţiată.
Beriu la 28.03. 2017

PRIMAR
Ing. Bîc Emil Moise

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la PROIECT
NR. 25 /2017

CAIET DE SARCINI
La proiectul de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a
păşunii în suprafaţă de 95,35 . proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu
destinată păşunatului animalelor

1.OBIECTUL INCHIRIERII
Obiectul închirierii îl constituie închirierea prin licitaţie publică a trupurilor de pasune comunala
în suprafaţă de 95,35 ha. ,respectiv 58,15 ha păşune pentru bovine şi 37,2 ha păşune pentru ovine
, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 şi a H.G
nr.1046/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G.
nr.34/2013, a Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi a Codului Civil, pentru
punerea în valoare a păşunilor în suprafata totală de 95,35 ha şi folosirea optimă a acestora
Amplasamentul păşunilor este identificat în hărţile anexă la contractele de închiriere unde
sunt configurate blocurile fizice.
Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul privat al Comunei Beriu se face de către membrii
colectivităţii locale,cu domiciliul sau sediul pe raza comunei Beriu, având animalele înregistrate în
R.N.E.cu asigurarea incarcaturii optime de animale, calculate conform prevederilor legale in vigoare.
2.DURATA ÎNCHIRIERII
2.1. Durata închirierii se stabileşte pe o perioadă de 10 ani , începând cu data incheierii
contractului , în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi a contractului de închiriere.
3.REGIMUL BUNURILOR ÎNCHIRIATE
3.1.Terenurile (păşunile ) care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi folosite exclusiv
pentru păşunatul animalelor, în acest sens chiriaşul fiind obligat să asigure exploatarea prin păşunat,
eficace în regim de continuitate şi permanenţă a păşunii ce face obiectul contractului.
3.2.Chiriaşul nu are dreptul de a subînchiria în parte sau în totalitate, obiectul închirierii.
3.3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt
următoarele:
- bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la
expirarea contractului: terenul închiriat în suprafaţă de ............. ha;bunuri rezultate în urma
investiţiilor.
3.4.Păşunile menţionate la art.1 se vor închiria ofertantului declarat castigator cu conditia
asigurarii incarcaturii optime pe toata durata contractului.
4.ELEMENTELE DE PREŢ
4.1. Preţul de pornire la licitaţie este de 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în
funcţie de preţul mediu stabilit prin Hotararea nr.10/2017 emisă de Consiliului Judetean Hunedoara,

respectiv 275 lei/ha/an. Pasul de licitatie va fi de 10 lei/ha/an. Preţul astfel determinat al contractul de
închiriere a păşunii , va fi modificat în funcţie de prevederile amenajamentului pastoral, prin încheierea
unui act adiţional.
4.2.Sub acest nivel, nici o ofertă nu va putea fi acceptată.
4.3.Chiria va fi indexată anual cu rata inflaţiei, în baza indicelui de inflaţie comunicat de
instituţiile abilitate.
4.4.Modul de achitare a chiriei cât şi a clauzelor pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor
stabili de către proprietar prin contractul de inchiriere. La semnarea contractului de inchiriere, chiriasul
va plati anticipat 30% din valoarea chiriei pe anul in curs , sau până la data de 31 martie a fiecărui an ,
restul de 70% va fi platit pana la data de 01 octombrie a fiecărui an.
4.5.Taxa de participare la licitaţie, în sumă de 50 lei nu se va restitui ofertanţilor.
4.6.Garanţia de participare la licitaţie, este în sumă de 500 lei pentru ovine şi 1500 lei pentru
bovine.
4.7.Ofertanţilor li se restituie garanţia de participare pe bază de cerere, în termen de cel mult 10
zile lucrătoare de la încheierea contractului cu ofertantul declarat câştigător.
4.8.Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii:
a)dacă ofertantul îşi retrage oferta în intervalul de la data depunerii cererii şi până la
comunicarea adjudecării;
b)în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data stabilită de comisia de
licitaţie pentru perfectarea contractului de închiriere ;
Taxa de participare şi garanţia de participare la licitaţie vot fi plătite la casieria Primăriei
Comunei Beriu, sau în contul RO 09 TREZ 3705006 XXX 000042 deschis la Trezoreria Orăştie.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
Pot avea calitatea de chiriaşi/locatari pentru păşunile proprietatea Comunei Beriu:
• persoane fizice, proprietari de animale, care la data desfăşurării licitaţiei, au înscrise
animalele în registrul agricol al Primăriei Comunei Beriu şi în R.N.E, au domiciliul în
Comuna Beriu şi nu au datorii catre bugetul local. Prin cerinţa de a nu avea datorii la
bugetul local, se dovedeşte buna credinţă a locatarului , astfel scopul acestui contract
va fi atins,locatorul pune la dispoziţie bunul, respectiv păşunea, iar locatarul ca un bun
gospodar se va îngirji de exploatarea acesteia în schimbul unui preţ, plătit la termen.
• persoane juridice, indiferent de forma de organizare, cu condiţia să aibă în obiectul de
activitate al acestora, ,,creşterea animalelor”(cod CAEN 014) cu sediul în comuna Beriu
• forme asociative ale crescătorilor de animale cu sediul în comuna Beriu , care fac
dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Persoanele eligibile pentru a participa la licitaţie sunt obligate să achiziţioneze caietul de sarcini,
să achite garanţia şi taxa de participare şi să anexeze următoarele documente de calificare la licitatie:
• copie a chitanţei care atestă plata taxei de participare la licitaţie( dovada achitarii
documentatiei de atribuire)
• copie a chitanţei care atestă plata garanţiei de participare la licitaţie;
• copie a cărţii/buletinului de identitate –pentru persoane fizice, din care să reiesă că
persoana fizică/juridică are domiciliul/sediul în comuna Beriu.
• dovadă că pot asigura încărcătură stabilită de consiliul local de 0,3 UVM/ha pentru
suprafeţele de păşune propuse a fi inchiriate.
• copie a actului constitutiv şi certificatului unic de înregistrare pentru persoane
juridice/forme asociative;
• copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor (pentru formele
asociative, copii ale cardurilor pentru toţi membrii asociaţiei precum şi listă nominală ce
cuprinde documente care atestă că fiecare membru deţine animale din speciile bovine,

ovine, caprine şi ecvidee, înscrise în RNE, şi suprafaţa agricolă care revine fiecărui
membru pentru utilizare proporţional cu numărul de UVM, cu acceptul acestora );
• dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor la bugetul local (certificat fiscal);
• procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin
reprezentant;
• adeverinţă de la Primăria Comunei Beriu privind înscrierea animalelor în registrul
agricol;
NOTA : Cererile depuse de presoanelor fizice/ juridice/ formă asociativă, titulari a
contractelor de închiriere păşune, existente la data licitaţiei, nu vor face referire la numărul
de animale pentru care au primit deja în exploatare surafeţe de păşune.
Cererile de înscriere la lictaţie impreuna cu documentele de calificare la licitatie se primesc in
plic sigilat ,avand mentiunea : “pentru licitatie pasuni, comuna Beriu” până cel târziu, ora 15,00, în ziua
premergătoare desfăşurării licitaţiei, la Registratura Primăriei Comunei Beriu.In cerere ofertantii vor
specifica trupul de pasune pe care doresc sa-l liciteze. Publicitatea procedurii şi calendarul desfăşurării
licitaţiei va fi asigurat de către primarul comunei Beriu.
Preşedintele comisiei de licitaţie va începe şedinţa de licitaţie după constatarea îndeplinirii
tuturor condiţiilor de participare a ofertanţilor.
Ofertantii care nu indepliesc conditiile de calificare vor fi exclusi de la licitatie.
Licitaţia se va face prin strigare fiind declarat câştigător cel care oferă preţul cel mai mare.
Pentru terenul licitat, după adjudecare, comisia întocmeşte un proces-verbal de adjudecare a
licitaţiei, semnat şi de adjudecător, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
În baza acestuia, în termen de maxim 5 zile de la licitaţie, adjudecătorul se va prezenta pentru
întocmirea contractului de închiriere, iar în caz de neprezentare se va pierde garanţia de participare la
licitaţie.Terenul se va relicita, iar cel în cauză nu mai poate participa la licitaţie.
Drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractul de închiriere.
Notificarea autorităţii contractante cu privire la contestarea organizării şi desfăşurării licitaţiei
poate fi depusă, în termen de 24 de ore de la adjudecare, la sediul Primariei Beriu şi va fi soluţionată în
termen de 2 zile de la data depunerii acesteia ,de catre Comisia de solutionare a contestatiilor. Pentru
terenul care a făcut obiectul contestaţiei, contractul de închiriere se întocmeşte după soluţionarea
contestaţiei, de către Comisia de soluţionare a contestaţiei.
Adjudecătorul va semna un angajament scris că va respecta profilul terenului şi că a luat la
cunoştinţă toate celelalte instrucţiuni care constituie clauze contractuale, nerespectarea acestor clauze
ducând la rezilierea contractului.
La semnarea contractului,locatarul va depune o garantie de buna executie reprezentand 5% din
valoarea contractului de inchiriere pentru un an, în numerar la casieria Primăriei Comunei Beriu, sau în
contul RO 09 TREZ 3705006 XXX 000042 deschis la Trezoreria Orăştie. Neplata chiriei sau executarea
cu intarziere a acestei obligatii conduce la retinerea sumelor datorate, inclusiv a penalitatilor, din
garantia depusa de locator la semnarea contractului de inchiriere.
5.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A) OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

Locatorul are următoarele obligaţii:

5.1. să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
închiriere.
5.2. să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile
prevăzute expres de lege

5.3.De a informa în scris, chiriaşul cu minim 30 zile înaintea oricărei intenţii de modificare a
condiţiilor contractuale.
5.4 să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea
clauzelor prezentului contract
B).OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI/LOCATARULUI
Chiriaşul/locatarul are următoarele obligaţii:
5.5.să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul
prezentului contract;
5.6. să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau
parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
5.7. să plătească chiria la termenul stabilit;
5.8. să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
5.9. să comunice în scris primăriei, în termen de 5 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;
5.10. să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
5.11. să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
5.12. să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
5.13. să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
5.14. să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă,
de fertilizare, anual;
5.15. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
5.16. 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;
5.17. să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
5.18. De a se conforma celor stabilite prin regulamentul de păşunat ( respectiv prevederile
amenajamentului pastoral ce se va îtocmi ulterior ).
6.DREPTURILE LOCATORULUI
6.1.De a încasa chiria aferentă contractului de închiriere atribuită în urma licitaţiei publice.
6.2. Primarul, prin aparatul de specialitate, respectiv funcţionarii din cadrul
Comp.Agricultură şi Dezvoltare Rurală , asigură controlul cu privire la respectarea
prevederilor contractuale stabilite pentru pajiştile ce vor fi închiriate , control ce se va
întreprinde de două ori pe an , la 1 mai şi la 30 noiembrie . În acest sens se va încheia un proces
verbal în prezenţa locatarului şi în care se va consemna cele constatate.
6.3.De a rezilia contractul de închiriere în cazul in care chiriaşul nu respectă:
a)obligaţiile prevăzute în contractul de închiriere.
b)alte condiţii şi obligaţii stabilite prin acte normative.
c)în cazul incapacităţii de plată .
6.4.De a diminua suprafaţa terenului obiect al contractului de închiriere în cazul realizării unor
obiective de investiţii de către acesta sau de către terţi.

În această situaţie, suprafaţa menţionată în contractul de închiriere se va diminua în mod
corespunzător, proporţional cu suprafaţa necesară realizării şi punerii în valoare a obiectivelor de
investiţii.
7.DREPTURILE LOCATARULUI

închirierii.

7.1.Chiriaşul are dreptul de a exploata în deplină linişte obiectul închirierii.
7.2.Chiriaşul are dreptul de a solicita proprietarului orice informaţii cu privire la obiectul
7.3.Alte drepturi şi obligaţii stabilite în contractul de închiriere.

8. MODALITATEA DE ACORDARE A ÎNCHIRIERII
8.1.Modalitatea de acordare a închirierii va fi licitaţia publică cu strigare, conform
O.U.G. nr. 34/2013, H.G. nr. 1064/2013, a Legii nr. 215/2001 şi a Codului Civil.
8.2. După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu privind aprobarea
închirierii, se va proceda la iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere , conform
legislatiei in vigoare.
9.MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A ÎNCHIRIERII
9.1. Încetarea închirierii prin expirarea duratei
9.1.1. La termenul de încetare a închirierii, chiriaşul are obligaţia de a preda bunul ce a
făcut obiectul contractului de închiriere şi cele ce au rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de el,
gratuit şi liber de orice sarcini, totul consevându-se în procesul verbal de predare –primire.
9.2.Încetarea închirierii prin răscumpărare.
9.2.1. Pentru cazurile de interes public, închirierea poate fi răscumpărată, proprietarul
asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie prompt, adecvată şi
efectivă. Cazul de interes public se probează prin acte autentice, emise de autoritatea locala sau ale
Guvernului.
9.2.2.Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării urmează a se adresa
instanţei de judecată sau arbitrare convenită de semnatarii contractului.
9.3. Încetarea contractului prin retragere.
9.3.1. Închirierea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care chiriaşul nu
respectă obligaţiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
9.3.2. Locatorul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale
chiriaşul, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.
Rezilierea va opera în deplin drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la
notificare, dacă chiriaşul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
9.4.Încetarea închirierii prin renunţare.
9.4.1.Chiriaşul poate renunţa la contract în cazul în care, cauze obiective justificate,
fac imposibilă realizarea obiectului contractului de închiriere, după verificarea celor semnalate de
chiriaş, de către o comisie formată din reprezentanţii proprietarului, ai Consiliului Local al Comunei Beriu
şi care împreună cu chiriaşul vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului.
9.4.2. Forţa majoră exonerează părţile de răspunderi în cea ce priveşte îndeplinirea
totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin cu menţiunea că, prin forţa majoră se înţelege orice

eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi inevitabil, care împiedică părţile să execute
integral sau parţial obligaţiile.
9.4.3.Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în
termen de 5 zile prin telefon sau fax, urmat de o scrisoare
recomandată, cu menţiunea constatării eventualelor evenimente de acest gen de către organele
competente române, în prezenţa părţilor.
9.4.4.În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus,
executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu
menţiunea ca niciuna din părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri, pentru întârzieri în executarea
contractului.
Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării, va suporta irevocabil consecinţele
cazului de forţă majoră, cât şi îndeplinirea celorlalte obligaţii.
În cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului închiriat, situaţia verificată
şi constatată de comisia legal constituită, părţile vor conveni
asupra continuării sau încetării contractului.
10.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice natură, apărute între părţile contractante în sensul derulării contractului
de închiriere se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar, competenţa aparţine instanţelor judecătoreşti.
11. DISPOZIŢII FINALE
11.1.Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor se vor stabilii prin contractul de închiriere.
11.2.Proprietarul are dreptul de a verifica prin împuterniciţii săi respectarea condiţiilor
contractuale de către chiriaş şi de a hotărî când este cazul continuarea sau retragerea/rezilierea
contractului .
Beriu la 28.03.2017

Iniţiator ,
PRIMAR
Ing.Emil Moise BÎC

VIZAT
Secretar
Ionela FIRIDON

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la PROIECT NR. 25

/2017

C O N T R A C T-CADRU
de închiriere a suprafeţelor de păşuni aflate în domeniul privat al
comunei Beriu,
încheiat azi …………….

I. Părţile contractante
1.Între Comuna Beriu , adresa - localitatea Beriu, nr. 131 ,Judetul Hunedoara ,
telefon/fax 0254/246170 < 246236., având codul de înregistrare fiscală 4521281 , cont :
RO15TREZ37021A300530XXXX , deschis la Trezoreria Orăştie , reprezentat legal prin
primar ing. Bîc Emil Moise, în calitate de locator, şi:
2. . . . . . . . . . ., cu exploataţia*) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . .
. ., bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., având
CNP/CUI . . . . . . . . . ., nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) . . . . . . . . . ./. . . . . . .
. . ./. . . . . . . . . ., contul nr. . . . . . . . . . . , deschis la . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . , fax . . .
. . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . , cu funcţia de . . . . . . . . . . , în calitate de locatar--, în
calitate de locatar.
la data de ..............................
la sediul locatorului, localitatea Beriu nr.131, comuna Beriu, judetul Hunedoara,
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 Comunei Beriu de aprobare a închirierii
prin HCL nr. ................., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.
II. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul
privat al comunei Beriu, pentru păşunatul unui număr de .............. animale din specia
.............., situată în blocul fizic .............., tarlaua.............., in suprafata totala de ............. ha
(identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale Nr.Cadastral ................ şi în schiţa
anexată care face parte din prezentul contract.
2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen
de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt
următoarele:
a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la
expirarea contractului: terenul închiriat în suprafaţă de ............. ha;bunuri rezultate în urma
investiţiilor.
4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct.
3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind
obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
a)menţinerea suprafeţei de 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
1.
Durata închirierii este de 10 ani, începând cu data semnării prezentului contract, conform
prevederilor art. 9 alin. (2) din 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, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv. .
. . . . . . . . a fiecărui an.
IV. Preţul închirierii
1. Preţul închirierii este de ....... lei/ha/an, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind
în valoare de ........... lei.
2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei
Beriu : RO15TREZ37021A300530XXXX , deschis la Trezoreria Orăştie , sau în numerar la
casieria comunei Beriu .
3.
Plata
chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 31 martie şi 70% până la data de 01
octombrie a fiecărui an.
4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate
pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării
contractului.
5.
Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.
6.Dupa aprobarea amenajamentului pastoral de catre Consiliul Local Beriu nivelul
minim al pretului inchirierii se stabileste prin diferenta dintre valoarea ierbii disponibile
pentru animale si valoarea totala a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament
pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări anuale prevăzute în acesta.
7.
Amenajamentul pastoral aprobat de Consiliul Local Beriu va fi însuşit de către fiecare locatar
prin act adiţional la contractul de închiriere.
V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Drepturile locatarului:

a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul
contractului de închiriere.
b) chiriasul are dreptul de a solicita locatorului orice informatie cu privire la obiectul
inchirierii;

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, de
catre o comisie numita in acest sens.
b)să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe
bază de proces-verbal;
c)să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi
devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d)să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe
pajişte;
e)să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să
confirme prin semnătură executarea acestora.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac
obiectul prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală
sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de
păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 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;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de
apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii
cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.

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

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între
părţi.
Locatorul răspunde de intocmirea si controlul respectarii planului local de actiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.
Locatarul răspunde de respectarea capacităţii de păşunat in perioadele de pasunat
stabilita pe specie de animale.
VII. Răspunderea contractuală
1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de
închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi
în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti
daune.
3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin
instanţele de judecată.
2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul

respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
IX. Încetarea contractului
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii
minime de animale;
b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către
locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea 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
X. Forţa majoră
1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de
5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor
de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată
în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada
corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau
despăgubiri.
3. Dacă în termen de . . . . . . . . . . (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu
încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.
4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot
continua derularea contractului.
XI. Notificări
1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în
partea introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal.
3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XII. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul
executării sale, cu acordul părţilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului
contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin
hotărâre a consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu
prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor.
6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de . . . . . . . . . . exemplare, din care . . . . .
. . . . ., astăzi, . . . . . . . . . ., data semnării lui, în Primăria . . . . . . . . . .
LOCATOR
Consiliul Local . . . . . . . . . .
Primar: dl . . . . . . . . . .
Vizat de secretar,

LOCATAR
..........
SS . . . . . . . . . .

Beriu la 28.03.2017

Iniţiator ,
PRIMAR
Ing.Emil Moise BÎC

VIZAT
Secretar
Ionela FIRIDON

