
ATV-uri sau mopede in vederea organizarii de activitati sportive, de recreere si turism, cu acordul detinatorului
sau al utilizatorului, in conditiile legii;

e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. 1 alin. (2);
f) arderea vegetatiei pajistilor fara respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;
g) inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor

unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) si (2);
h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 5 alin (3);
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in

vigoare.
j) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (7\
"k) neinitierea procedurii de inchiriere a pajistilor pana la data de 1 martie a fiecarui an;
I) neverificarea respectarii incarcaturii optime de animale/ha/an, in vederea stabilirii disponibilului de pajisti

ce pot face obiectul inchirierii;
m) neindeplinirea atributiilor cu privire la elaborarea si realizarea amenajamentelor pastorale ale

suprafetelor de pajisti permanente;
n) neaplicarea amenajamentului pastoral in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000
lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. f);

"b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei
pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. a), d), e) si n);"

c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei
pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. b) si c);

e) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevazute la lit. g)-j).
"f) cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevazute la lit. k), I) si m)."

(3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in
desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile
centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de
catre primar si persoanele imputernicite de acesta, precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele
constatate in zona specifica de competenta.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) si f) se fac
si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul
serviciilor de urgenta profesioniste.

(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 14 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la
bugetullocal, dupa caz.

Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de anima Ie, persoane fizice sau juridice, care au
incheiat contracte de inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.
Obiectivelor de investitii aprobate anterior intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de
urgenta, pentru realizarea carora este necesara scoaterea definitiva din circuitul agricol a unor suprafete de
pajisti, precum si obiectivelor de investitie care au fost introduse in intravilan, in conditiile legii, prin
documentatii urbanistice PUG/PUZ, anterior intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de
urgenta, nu Ii se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.
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SECTIUNEA II

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
pentru inchirierea suprafetei de 1.630,36 ha pasune domeniul public al comunei Domasnea

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE, ADRESA ~I PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Comuna Domasnea

Adresa: Domasnea , judo Caras- Severin
Localitate: Domasnea I nr. 260 \ Cod po~tal:327185 \ Tara:ROMANIA
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In atentia - Manescu llie I Telefon:+40 255263101
I

E-mail: primariadomasnea@yahoo.com I Fax:+40 2552263101

Adresa locatorului (URL): www.domasnea.ro

Alte inforrnatii pot fi obtinute la: IPunctul (punctele) de contact mentlonatte) anterior

Documentatia de atribuire poate fi obtinute la :

IPunctul (punctele) de contact mentlonatle] anterior

Ofertele trebuie transmise la: IPunctul (punctele) de contact rnentlonatte] anterior

Numar zile pana la care se pot solicita clarlflcar! inainte de data limita de depunere a ofertelor :

Zile: 9 (inainte de data limita de depunere a ofertel or/candid at uri lor)

1.2) TIPUL AUTORITiqll CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPAL.\ (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

o Minister sau orice alta autoritate natlonala sau

federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale
acestora

o Agentie/birou national sau federal
o Colectivitate teritortala
o Agentie/birou regional sau local
o Organism de drept public
o tnstttutie/agentie europeana sau organizatie
europeans

IAltele [preclzati): unitate administrativ terltorlala

o Servicii pub lice generale
o Aparare
o Ordine si siguranta publica
o Mediu
o Afaceri economice ~i financiare
o Sanatate
o Constructii ~i amenajari teritoriale
o Protectie sociata
o Recreere, culture ~i religie
o Educatie

IAltele [precizatj): servicii publice
locale

da 0 nulAutoritatea contractanta actloneaza in numele altor autorltatl contractante

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

11.1) DESCRIERE

11.1.1) Denumirea data contractului :

Inchirierea suprafetei de 1.630,36 ha pasune proprietate publica a comunei Domasnea
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1I.1.2} Tipul contractului - contract de inchiriere conform model cadru

1I.1.3} Descrierea succlnta a contractului

Consiliul local al comunei Domasnea a procedat la demararea procedurii privind

inchirierea pasunii comunale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a

Guvernului 34/2013 - privind organizarea, administrarea ~i exploatarea pajistilor

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a

Normelor metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor OUG nr.

34/2013, si a Ordonantei de Urqenta a Guvernului nr.57 12019 - privind regimul

contractelor de inchiriere de bunuri proprietate publica.

intreaga suprafata de 1.630,36 ha se concesioneaza In vederea pasunarii cu
animalele ~i a executarii lucrarilor de lntretinere in conformitate cu amenajamentul
pastoral care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.

11.1.4} Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da 0 nul

1I.2} CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Cantitatea totala :
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--------------------------------------------------------------------~
TABEl

Cu suprate~ele de pa¥lnefpaji~ti aflate in proprielatea publica 3 romunei Dom~nea; care fac obiectul inchirierii prin liicitalie publici

Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare Supmfa~
Valoarede

localitatea inventarcrt. Categoria -Im- -lei-
Bloc fizic Partela CF

1 RAULSES 2603 32389 32389 307 ZAVOI IJ05l380
2 RAUL Sf] 5879 32388 32388 182 ZAVm 764.000

11186
3 RAULSES 935 37700 37100 25 TEREGOVA 132,762

9611

4 RAUL Sf] 9663
37699 31699 112 TEREGOVA 504).78

9664
FARA

5 PIETRELE ALBE BLOC 37702 31702 59 392.000F1Z1e
1746 37102 37102 38 TEREGOVA
l0909

6 P[ETRELE ALBE 3244 32647 32647 150 CORNEREVA 009,028
2746
195
306
192

1 DEAWL CLOSANlLOR 327
31018 31018 12 DOMASNEA 706;862208

1558
1&12
197
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8 TILVA 196 310)6 31016 13 OOMASNEA 63,662
568

Fill
BLOC 31015 31015 19~6 OOMASNEA
FlZIC
355
492

6
TILVBAUfA 1691 5801814

9
1600 31015 31015 28 DOMASNEA
22~1

9
1

653
24

348
1274

10 OOOEANU 2310 31013 31013 IJ OOMASNE!\ 214~996
23m
2309

2014
II lAZURI 2296 31011 31011 45 DOMASNEA 295;900

192 306

1412

12 CAMPUlMARE 99 310]7 mH1 146 OOMASNP.A 721;0548~
WI4

B BRAWVA 11 30300 30309 58 OOMASNEA 2SO(KM)
]4 POlAN A STOlon 21 30308 30308 60 OOMASNEA 320,000
15 PIRG 21 30310 30310 44 DOMASNEA 140jroJ
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---------------------------------------------------------------------------~

16

17

99
85 25 OOMASNEA 140,268rAIDS JIOt4 3J014

85
274
603
411
1982
655
666
100
386

2504

1M31012STANACESU 31012

TOT AL SUPRAFf A (Ha) .....3139~910

11.3) DURATA CONTRACTU LUI

Durata In ani : 7 ani cu posibilitatea de a Ii prelungit cu inca 3 ani cu acordul parti/or.

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTU LUI

11.4.1. Ajustarea pretului contractului da 0 nul

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINAN ClARE SI TEHNICE

111.1)CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
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111.1.1) Depozite valorice ~i garantli solicitate

dal nu 0111.1.1Garantie de participare

In conformitate cu art.334, alin.5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile
si completarile ulterioare garantia este obligatorie si se stabileste la nivelul contravalorii a doua
chirii.( redeventa minima de pornire la licitatie /Iuna xsuprafata inchiriata x 2 ) .
Garantia se constituie prin virament bancar in contul unitatii administrative Domasnea, CUI
3227785, plata se va realiza In contul R039TREZ1825006XXX001361 deschis la TREZORERIA
CARANSEBES sau prin depunere numerar la caseria unitati.
Restituirea garantiei de participare :

• Pentru ofertantul castigator, garantia de participare se retine automat cu titlu de garantie
de buna executie contractuala ,care va returnata numai in conditiile in care acesta nu
inregistreaza de bite la data incetarii contractului r indiferent de motive;

• Cuantumul astfel stabilit este necesar ca ,pe parcursul derularii contractului r locatorul sa
poata acoperii eventualele debite , indiferent de natura lor, inclusiv penalitati aferente
acestora;

• Pentru ofertantul necastigator ,garantia de participare se restituie in termen de 30 de
zile de la data depunerii cererii la registratura comunei Domasnea.

Retinerea garantiei de participare :
• Ofertantul pierde garantia de participare , daca oferta sa fiind stabilita castigatoare ,

refuza sa semneze contractul de inchiriere in termen de 30 de zile de la data licitatiei.

111.1.2. t.eglslatla aplicablla

);;- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ;
);;- Legea 287 / 2009 privind Codul Civil al Romaniei ;
);;- DUG 34/2013, privind organizarea, administrarea ~i exploatarea pajistilor permanente ~i

pentru modificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ;
);;- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;
);;- OG 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu rnodificari ~i completari prin Legea nr.

98/2009, cu rnodificarile ulterioare ;
);;- Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta

Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
implementarea procesului de identificare ~i Inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor ~i
bovinelor, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;

);;- Ordinului nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune ~i
Tnchiriere a suprafetelor de pajisti aflate In domeniul public/privat al comunelor, oraselor,
respectiv al municipiilor;

);;- HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

);;- Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al Incarcaturii optime de anima Ie pe
hectar de pajiste:
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111.2)CONDITII DE PARTICIPARE

111.2.1) Situatla personala a of ertan til or , inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei( daca este cazul )

1II.2.1.a) Situatia personala a ofertantului:

- Lipsa datoriilor la bugetul consolidat al statului ,

- Lipsa datoriilor la bugetullocal ,

Documentele justificative :

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local - comuna Domasnea , buget de
stat - Administratia Finantelor Publice Caransebes) la momentul prezentarii:

Nota:

In cazul esalonarilor la plata, conform prevederilor legale, se vor prezenta toate documentele emise
din care sa rezulte in mod distinct plata la zi a esalonarilor conform graficului aprobat, precum si
plata la zi a obligatiilor curente.

111.2.1.b)Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Persoanele juridice ce depun oferta trebuie sa dovedeasca 0 forma de inregistrare in conditiile legii

din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile

de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care
fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi dernonstrata indeplinirea cerintei:

• copie B.1. sau C}, - persoane fizice;

• certificat constatator em is de ONRC sau Cod Unic de Inregistrare - persoane juridice

DivizJu~ei c;rupa i Clasai
!

i CAEN Rev. 2

I I I

I"., I.014 0141
I

,Cre$terea bovinelor de lapte01

I l . I

I i 0142 ICre$terea altor bovine
I

I I I
I .

I
I

i . 0143
I

I

ICre$terea cailor $i a altor cabaline
I
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0145 ICre$terea ovinelor $i caprinelor"

• dovada inscrierii in RNE / SIIE ;

• declaratia privind numarul de animale ~i specii detinute, lmpreuna cu Anexa sa ;

111.2.2)Contracte rezervate (dupa caz) da Inu 0

Inchirierea pajistilor permanente aflate in domeniul public al comunelor, oraselor, respectiv al
municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinta al asociatiilor patrimoniale ale
membrilor colectivitatii locale, proprietari de animale lnscrise in RNE / SIIE .

SECIIUNEA III: PROCEDURA

111.1.1)Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

1I1.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

1I1.1.1.b) Tipul procedurii

tlcltatie publica - plic inchis

1II.1.1.c) Calendarul procedurii

I I ACTIVITATEA I DATAl PERIOADA I
1 Transmitere spre publicare anunt de licitatie

publica 19.04.2022
2

Aparatia anuntului de licitatie publica 20.04.2022
3 Punerea la dispozitia persoanelor interesate

a documentatiei de participare la licitatia
publica 20.04.2022

4 Solicitarea de clarificari privind participarea 30.04.2022
la licitatia publica

5 Transmitere raspuns la solicitarea de
clarificari 05.05.2022
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6 Depunerea ofertelor 11.05.2022
7 Deschiderea ofertelor 11.05.2022
8 Intocmirea raportului procedurii de 11.05.2022
9 Comunicarea rezultatului procedurii 11.05.2022
10 Depunere contestatii instanta - termen 31.05.2022
11 Incheierea contractului de inchiriere 01.06.2022

1I1.2} CRITERII DE ATRIBUIRE

1I1.2.1} Criterii de atribuire

Ofertele eligibile avand chi ria cea mai mare

Calcularea punctajului in functle de oferta

Valoarea cea mai mare a chiriei ofertate exprimata in lei/ha/an, va primi 100

puncte.

Pentru valori mai mici ale chiriilor ofertate, punctajul se calculeaza astfel:

Punctaj oferta "n" = (valoarea chirie "n" / valoarea chiriei maxime) x 100

Valoarea chiriei minime ce poate fi ofertata este de: 207,5 lei fha/an

111.2.2) Se va organiza 0 Iicltatie electronica dan nul

1I1.3} INFORMATII ADMINISTRATIVE

1II.3.3} limba sau lim bile in care poate fi redactata oferta

Ofertele vor fi redactate in limba Romana.

1I1.3.4} Perioada minima pe parcursul carela ofertantul trebuie sa i~i mentlna oferta :

durata in zile: 60 (de la terrnenul lirnlta de primire a ofertelor)

111.4.PREZENTAREA OFERTEI

Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul interior, care se

111.4.Modul de prezentare a ofertei

25



Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 

înregistrează, în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora. 

     Pe faţa plicului exterior se va lipi „SCRISOAREA DE ÎNAINTARE”(completată corespunzător şi 

având scris cu majuscule numele ofertantului),  iar pe verso se va indica obiectul inchirierii  : 

„OFERTĂ INCHIRIERE  PAŞUNE DOMASNEA ” şi atenţionarea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 

11.05.2022  ORA 10,00”. 

     Plicul exterior, inchis şi sigilat, având pe faţă şi verso cele arătate mai sus, va conţine : 
 

A. PENTRU PERSOANE FIZICE 
a) Copie BI/CI 
b) Certificat atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor la bugetul de stat 
c) Certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor la bugetul local 
d) Declaraţie privind numărul de animale şi specii deţinute şi Anexa sa 
e) Dovada înscrierii în RNE (adeverinţă de la dispensarul veterinar)  sau  SIIE ; 
f) Chitanţă sau copia OP garantie  de participare ;  
g) Plicul interior sigilat care va conţine “Formularul de ofertă” 
 
 
B. PENTRU PERSOANE JURIDICE 
a) Copie CUI 
b) Certificat atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor la bugetul de stat 
c) Certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor la bugetul local 
d) Declaraţie privind numărul de animale şi specii deţinute şi Anexa sa 
e) Dovada înscrierii în RNE (adeverinţă de la dispensarul veterinar) 
f) Chitanţă sau copia OP garantie  de participare ;  

g) Plicul interior sigilat care va conţine “Formularul de ofertă” 

 

     FOARTE IMPORTANT ! - Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu cu majuscule 
: numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
 
    Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. 
    Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 11.05.2022 ora 9,00 

    După deschiderea plicurilor exterioare, în data de 11.05.2022 ora  10,00 comisia de evaluare 

elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor sau a căror forma de prezentare nu este 

conformă cu Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini, făcând selecţia ofertelor.           

            În cazul ofertelor selectate, după deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare poate 

solicita, atunci când consideră necesar, precizări cu privire la conţinutul lor. 

SECŢIUNEA V : INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

V.1) INCHIRIEREA  ESTE PERIODICA                                                                          da □ nu □ 

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)  

Inchirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public se face cu respectarea dreptului de  



VL3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

Inchirierea pajistilor permanente aflate in domeniul public se face cu respectarea dreptului de

preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale, proprietari de animale

inscrise in RNE sau SIIE . Acest drept se refera la dreptul asociatiilor patrimoniale ale membrilor

colectivitatil locale, proprietari de animale inscrise in RNE/ SIIE de a-~i alege cu prioritate parcelele

pentru inchiriere inaintea proprietarilor individuali de anima le, doar daca ambele tipuri de ofertanti

ofera aceeasi chirie . Daca sunt mai multe asociatii cu aceeasi chirie oferita, clasificarea acestora se

va face in functie de nurnarul de UVM. Daca sunt mai multi crescatori individuali cu aceeasi chirie

oferita, clasificarea lor se va face in functie de nurnarul de UVM. Ca regula generals. in cazul cand se

ofers aceeasi chirie de catre mai multi ofertanti ~i nu exista conditii de acordare preferentiala catre

asociatiile patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale, clasificarea of ertan til or in functie de

nurnarul de UVM va fi in sirnilara cu clasificarea lor in cadrul dispunerii tabelare finale, un numar mai

mare de UVM detinut de ofertant, va duce la 0 clasificare superioara, ~i deci la posibilitatea alegerii cu

prioritate de catre el a parcelelor pentru concesionare, in fata celor care au oferit aceeasi chirie dar

au un nurnar mai mic de UVM.

Daca mai multi ofertanti de aceeasi categorie au oferit aceeasi chirie ~i au acelasi nurnar de UVM,

departajarea se va face in functie de nurnarul de animale detinut, adica ofertantul cu un nurnar mai

mare de animale detinute ~i inscrise in RNE/ SIIE se va clasifica pe un loc superior fata de ceilalti

ofertanti care au avut aceeasi oferta de chirie ~i au avut acelasi numar de UVM. In cazul cand chiria

oferita, numarul de UVM ~i numarul de animale este identic pentru doi sau mai multi ofertanti de

aceeasi categorie, procedura se va anula.

Locatorul inforrneaza in termen de 3 zile lucratoare, de la primirea raportului comisiei de evaluare,

candidatii castigator! despre alegerea lor, precum ~i candidatii respinsi despre respingerea ofertelor

lor.

Ofertantii pot face contestatii cu privire la modul de respectare a dispozitiilor legale cu privire la

procedura de inchiriere prin licitatie publica deschisa pana la data semnarii contractelor de

inchiriere . Contestatiile depuse dupa data semnarii contractelor de inchiriere vor fi considerate

tardive.
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VI.4) CAl DE AlAC

Utilizarea caller de atac

Solutionarea litigiilor aparute In legatura cu atribuirea, Incheierea, executa rea,

modificarea ~i Incetarea contractului de inchiriere , precum ~i a celor privind acordarea de

despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Actiunea In justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului In a carui

jurisdictie se afla sediullocatorului;

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtlne inforrnatli privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: COMUNA DOMASNEA

Adresa: DOMASNEA ,nr.260

Localitate: DOMASNEA Cod po~tal:327185 Tara:ROMANIA

E-mail: primariadomasnea@yahoo.com Telefon:+40 255 263101

Adresa Internet (URL) : www.domasnea.ro Fax:+40 255 263101
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SECTIUNEA III
Contract de inchiriere

Incheiat astazi .
la .

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. COMUNA DOMASNEA ,cu sediul in localitatea DOMASNEA ,nr.260 ,jud. Caras-
Severin, CUI 3227785, tel/fax 0255 563101 , reprezentata prin domnul MANESCU ILIE avand
functia de primar , in cali tate de locator

SI

1.2. S.C S.N.C.lS.C.S.lS.A.lS.C.A./S.R.L. cu sediul social in , str.
.......................... (localitatea)nr , bloc , scara , etaj , apartament ,
judetul/sectorul , avand codul unic de inregistrare nr , atribut fiscal
................................... si numar de ordine in registrul comertului ..1. .1 , contul nr .
............................. deschis la , telefon , fax , reprezentata
prin , cu functia de , in calitate de locatar

sau
1.2 (numele si prenumele) , cu domiciliul in (localitatea)

......................................... str. nr , bloc , scara , etaj , apartament ,
judetullsectorul , avand actul de identitate seria numarul , eliberat de
................... , la data de , codul numeric personal , in cali tate de locatar au
convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere, cu respectarea dispozitiilor art. 1777- 1835 Cod
civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.0biectul prezentului contract il constituie inchirierea pajistii aflate in domeniul public al comunei

Domasnea pentru pasunatul unui numar de animale din specia
situata astfel : blocul fizic ,tarlaua in suprafata de __ ha

(identificata) asa cum rezulta din schita anexata care face parte din prezentul contract.
2. Predarea-primirea obiectului inchirierii se efectueaza pe baza de proces-verbal in termen de 5 zile

de la data sernnarii contractului, proces-verbal care devine anexa la contract.
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirierii sunt urmatoarele:
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit ~i libere de orice sarcini locatorului la expirarea
contractului: ;
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului in masura in care acesta din
urma i~i manifesta intentia de a le prelua in schimbul platii unei cornpensatii egale cu valoarea contabila
actualizata, conform caietului de sarcini: ;
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere raman in proprietatea
Iocatarul ui :.......................................................... .
4. La incetarea contractului de inchiriere din orice cauza, bunurile prevazute la pet. 3. lit. a) se vor
repartiza potrivit destinatiilor aratate la acest punct, locatarul fiind obligat sa restituie, in deplina
proprietate, liber de orice sarcina, bunul inchiriat.
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5. Obiectivele locatorului sunt: a) mentinerea suprafetei de pajiste; b) realizarea pasunatului rational pe
grupe de animale si pe tarlale, cu scopul mentinerii calitatii covorului vegetal; c) cresterea productiei de
masa verde pe hectar de pajiste,

III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Termenul contractului este de 7 ani cu incepere de la data procesului-verbal de predare-primire.
3.2. Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru 0 perioada egala cu eel mult 3 ani cu acordul

partilor, prin act aditional tinandu-se cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor
efectuate de catre locatar pe pajiste si altele asemenea, cu conditia respectarii Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente cu
modificarile si completarile ulterioare si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
1811991.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul inchirierii pentru folosirea bunului care face obiectul inchirierii este de LEI pe

luna! an.
4.2. Plata chiriei se face in doua transe: 30% pana la data de 31 mai si 70% pana la data de 31

octombrie ale fiecarui an.
4.3. Plata chiriei se face in urmatoarele conturi:

a) contullocatorului nr. deschis la Trezoreria Caransebes ;
4.4 Intarzierea la plata a redeventei se penalizeaza cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru

fiecare zi de intarziere, cuantum ce nu se va modi fica pe parcursul derularii contractului.
4.5. Neplata chiriei pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Locatorul se obliga:

a) sa pre dea bunul cu toate accesoriile sale in stare a corespunzatoare folosintei pentru care a fost
incheiat si sa-l intretina in aceasta stare pe toata durata inchirierii;

b) sa execute la timp si in bune conditii toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina
locatarului;

c) sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului, garantand pe locatar contra
pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor ascunse ori contra tulburarii folosintei bunului.

d) sa inspecteze suprafetele de pajisti inchiriate, verificand respectarea obligatiilor asumate de
locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a locatarului;

e) sa solicite utilizatorului situatia lucrarilor realizate, cu valoarea exacta a acestora si devizul
aferent, conform legislatiei In vigoare;

f) sa i~i dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de locatar pe pajiste;
g) sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre locatar pe pajiste ~i sa confirme prin

sernnatura executarea acestora.
h) sa nu il tulbure pe locatar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de inchiriere;
1)sa nu modifice in mod unilateral contractul de inchiriere, in afara de cazurile prevazute expres de

lege;
j) sa notifice locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor

locatarului;
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k) sa constate si sa comunice locatarului orice atentionare referitoare la nerespectarea clauzelor
prezentului contract.

5.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:
a)sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce fac obiectul

prezentului contract conform Amenajamentului Pastoral pentru pajistile UAT Domasnea ;
b)sa nu subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea total a sau

partiala este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute;
c) sa foloseasca bunul inchiriat potrivit destinatiei rezultate din prezentul contract;
d) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere prevazute in amenajamentul pastoral

ce 11 revm;
c) sa plateasca chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul contrat;
d) la incheierea duratei contractului, sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, adica in

stare buna.
e) sa respecte eel putin incarcatura de animale in toate zilele perioadei de pasunat;

f) sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a unora dintre
acestea, in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de
pasunat;

g) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat;
h) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale ~ipe tarlale;
J) sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita;

j) sa nu introduca animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a pajistii;
k) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare ~i a excesului de apa, de

fertilizare anual,cu respectarea Amenajamentului pastoral;
1)sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

m) sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice
sarcini, la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen;

VI. SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui

tert este interzisa .
6.2. In cazul decesului locatarului , mostenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot continua

derularea contractului.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
7.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile

datoreaza daune-interese.
7.3. Neplata chiriei la termen il autorizeaza pe locator sa rezilieze contractu 1si sa ceara daune-

interese.

VIII. FORT A MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la term en saulsi de executarea in

mod necorespunzator - total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea saulsi executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este
definita de lege.
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8..2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile ,
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul
sa-si notifice incetarea de pi in drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresalsediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea,

executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor se va
solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si
Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitral a ale acestei Curti.

10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau

10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE SPECIALEl)

11.1. Locatarul va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul inchirierii si va tine cont
de cerintele din Amenajamentul pastoral care va fi anexa la contractului de inchiriere .

11.2. Contractul de inchiriere inceteaza in urmatoare situatii:

a) in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea incarcaturii
minime de animale;

b) pasunatul altor animale decat cele inregistrate in RNE;
c) la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere ;
d) in cazul in care interesul national sau local 0 impune, prin denuntarea unilaterala de catre locator

in baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de
dezacord fiind competenta instanta de judecata;

e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar , prin reziliere de catre locator, cu
plata unei despagubiri in sarcina locatarului;

f) in cazul nerespectarii obligatiilor contractu ale de catre locator, prin reziliere de catre locatar , cu
plata unei despagubiri In sarcina locatorului ;
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g) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre locator, cu
plata unei despagubiri in sarcina locatarului;

h) In cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, lara plata unei
despagubiri;

i) neplata la termenele stabilite prin contract a redeventei si a penalitatilor datorate;
j) In cazul vanzarii animalelor de catre locatar ;
k) schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajistii In alte scopuri dedit eel pentru care a fost

inchiriat terenul;
1)in cazul in care se constata faptul ca pajistea inchiriata nu este folosita.

11.3. Toate penalitatile, amenzile, date locatarului sau locatorului de catre APIA, Autoritatea
competenta pentru protectia mediului sau ISU,alte institutii, din cauza nerespectarii intocrnai a
conditiilor de agromediu,incendiere sau alte situatii care sunt constatate de institutiile abilitate a
conditiilor de pastrare curata a mediului sau a normelor PSI,raspunderea cade in sarcina locatarului , pe
toata perioada existentei Contractului de inchiriere .

XII. CLAVZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.

12.3 Prevederile prezentului contract-cadru constituie conditii minime obligatorii care trebuie
respectate la incheierea contractelor

12.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de exemplare, din care .

LOCATOR
Com una Domasnea

Reprezentant legal-primar

LOCATAR

Manescu Ilie

Vizat secretar general VAT
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SECTIUNEA IV

OFERTANTUL Inregistrat la sediullocatorului
Nume __

Adresa _
ora .

nr. ../. .

SCRISOARE DE iNAINTARE

Catre
Com una DOMASNEA

Ca urmare a anuntului de participare aparut in .

nr. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea ,,,,Contractelor de inchiriere

pasune proprietate privata a comunei DOMASNEA " , noi
... .. cu domiciliu/sediul in
......................................................................................... va transmitem

alaturat urmatoarele:

Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand,

a) oferta;
b) documentele care lnsotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare ~i va satisface cerintele.

Data completarli .

Cu stirna,

Oterteni,

(semnatura autorizata
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OFERTANTUL
Nume __
Adresa __

FORMULAR DE OFERTA

Catre
Comuna Domasnea

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
adresa , ne oferim ca, in------------------------(denurnirealnurnele ofertantului) (adresa ofertantului)

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa utilizam ~i sa
intretinem pasunea apartinand comunei Domasnea ,platind ca si chirie suma de
........................ Iei I ha I an, adica Iei I ha I an,
(surna in cifre) (surna in litere)

2. Nurnarul persoanelor in numele carora se depune Cererea pentru inchiriere este .

1. Nurnarul de animale pe care Ie detinern ~i care sunt lnscrise in RNE este
: buc

2. Nurnarul de animale (exprimat in U.V.M.) pe care Ie detinern ~i care sunt inscrise in RNE
este UVM

3. Suprafata de pasune pe care dorim sa 0 inchiriem , tinand cont si de incadrarea in prevederile
legale este de ha

4. Suntem de acord cu toate prevederile Caietului de sarcini si a Contractului de inchiriere .

8. In cazul asociatiilor, declararn ca persoana juridica nu este radiata, nici nu are activitatea
suspendata ~i nici nu este in reorganizare judiciara. Suntem constienti ca orice neadevar scris in
.Formularul de oferta" descallfica ofertantul ~i face oferta depusa ca fiind inacceptabita.

9. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castiqatoare, sa intretinern pasunea
si sa executarn lucrari in conformitate cu prevederile Amenajamentului pastoral ~i a Contractului de
inchiriere .

10. Ne angajam sa mentinern aceasta oferta valabila pentru 0 durata de zile, si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

11. Pana la incheierea si semnarea contractului de inchiriere aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

Data I I__
(sernnatura)
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OFERTANTUL
Nume --------------------Adresa _

DECLARATIE PRIVIND NUMARUL DE ANI MALE ~I SPECII DETINUTE

Catre
Comuna Domasnea

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_____________________________________________________ , ne oferim ca, in

(denumirealnumele ofertantului)

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire a contractului de

inchiriere pasune cornunala , sa solicitarn pentru inchiriere supratete astfel lncat sa asiqurarn 0

incarcatura minima de 0,3 U.V.M I hectar .

2. Nurnarul persoanelor in numele carora se depune Cererea pentru inchiriere este .

3. Nurnarul de animale pe care Ie detinern ~i care sunt lnscrise in Registrul agricol ~i RNE este
de : buc

4. Numarul de animale (exprimat in UV.M.) pe care Ie detinern si care sunt lnscrise in Registru
agricol ~i RNE este de : UV.M.

5. Suprafata pe care vrem sa 0 inchiriem este de ha.

6. Anexa declaratiei face parte integranta din ea

Data __ 1__ 1__
(semnatura §i siemoile)

____________________ , in calitate de , legal autorizat sa semnez
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OFERTANTUL
Nume --------------------Adresa _

ANEXA LA DECLARATIE PRIVIND NUMARUL DE ANIMALE ~I SPECII DETINUTE

BOVINE CABALINE iu
ui z

Nr NUMELE $1 COD z 0::: SEMNATURAs 0....
crt. PRENUMELE EXPLOATATIE ADULTE TINERET ADULTE TINERET 0 «

0

1
2
3
4
5
6
7
8
...
...
...

...

...

...

n-2
n-1

n
Total (numar)

Coeficient conversie x 1,0 x 0,6 x 1,0 x 0,6 x 0,15 x 0,15 xxxxxxx
UVM pe categorii xxxxxxx

TOTAL UVM

Total D.V.M ..
Suprafata pe care am vrea sa 0 inchiriem este de : ha

Data _-----'1_-----'1 __
(semnatura siemplte ofertantului)
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SECTIUNEA V

Amenajament pastoral -format electronic ( CD )

Elaborata de catre :

SC NIPAISMIM CONSULT SRL- Otelu Rosu

Ing. Isae Babeu
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