
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind  

stabilirea unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în 
domeniul privat al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Ruşeţu, judetul Buzău: 
 

Având în vedere : 
- expunerea de motive a Primarului comunei Ruşeţu înregistrată la nr.1688/16.04.2018; 
- raportul de specialitate înregistrat la nr.1690/16.04.2018;  
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 34/2013 privind 

organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013; 

- Strategiea privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al Ministrului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministrului Administraţiei Publice, modificată şi 
completată prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 210/2009 și  nr. 
541/2009; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de 
calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului 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, 

- Hotararea  Consiliului Judeţean Buzău nr.280 din 27 noiembrie 2017 privind stabilirea 
preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 
2018 la nivelul judeţului Buzău; 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.c)  si alin.(5), lit.b) art.45, alin.(2), art.115 alin.(1) lit.b)  
si art 123 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.(1) - Se probă rezilierea sau modificarea prin acordul părților, a unor contracte de 
închiriere a pajiștii comunale, însumând suprafața de 42,62 ha., încheiate între comuna Rușețu 
și crescătorii de animale prevăzuți în anexa nr.1. 
 (2) Rezilierea sau modificarea contractelor prevăzute la alin.(1) se face începând cu data 
depunerii cererii de reziliere sau modificare de către crecătorii de animale  
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Art.2.- Primarul comunei Rușețu va încheia acte adiționale la contractele de închiriere a 

unor suprafețe de teren din pajiștea comunală, încheiate în anul 2016, în sensul majorării sau 
reducerii suprafețelor închiriate, în funcție de efectivele de animale deținute de crescătorii de 
animale în anul 2018.   
  

Art.3.- Pentru suprafețele de pajiști rămase neînchiriate în anul 2018, se inițiază 
procedura de închiriere, prin licitaţie publică, conform Regulamentului prevăzut în anexa nr.2. 

 
Art.4.- Suprafeţele de pajişti pot fi închiriate personelor fizice sau juridice ale căror 

animale sunt înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi în registrul agricol al comunei 
Ruşeţu, cu sediul sau domiciliul în comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, în mod individual sau asociaţi 
într-o formă asociativă prevăzută de lege. 

 
Art.4.-(1) În vederea exploatării eficiente a pajiştii comunale, încărcătura  minimă este de 

0,3 UVM/ha. iar cea maximă este de 2,2 UVM/ha.  
(2) Încărcătura maximă poate fi diminuată sau majorată prin contractul de închiriere cu 

maxim 10%.  
 
Art.5. - Închirierea pajiştii comunale se face pentru perioada cuprinsă între data încheierii 

contractului de închiriere și termenul prevăzut de Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu 
nr.18 din 30 martie 2016 privind stabilirea unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor 
permanente aflate în domeniul privat al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău. 

 
 Art.6.- Se constituie Comisia de atribuire a contractelor de închiriere, se stabilesc 
atribuţiile acesteia şi se numesc membrii supleanţi, conform anexei nr.3. 
  

Art.7.- Şedinţa de atribuire a contractelor de închiriere se organizează în termen de 10  
zile de la data publicării unui anunţ pe site-ul propriu al comunei Rușețu precum și la sediul 
Consiliului local. 

 
Art.8.- (1) Preţul de pornire la licitaţie este de 233 lei/ha/an. 

(2) În cazul atribuirii contractului de închiriere prin negociere directă, chiria nu 
poate fi mai mică de 233 lei/ha/an. 

(3) Valoarea chiriei va fi majorată în situaţia în care, acesată majorare rezultă din 
Amenajamentul pastoral, chiria astfel majorată fiind aplicabilă cu anul următor aprobării 
Amenajamentului pastoral. 

(3) Plata chiriei se va efectua în touă tranşe egale, prima tranşă până la 1 iunie, iar 
tranşa a doua până la 15 decembrie a fiecărui an contractual. 

(4) Valoarea chiriei şi termenele de plată a acesteia, se pot stabili anual prin 
hotărâri ale Consiliului local al comunei Ruşeţu, în situaţia în care legea sau alte reglementări 
impun aceata. 
  

Art.9.- Până la data închiereii contracului de închiriere, crescătorii de animale au obligaţia 
să achite o garanţie contractuală reprezentând 10% din valoarea anuală a chiriei, garanţie din 
care vor fi suportate eventualele penalităţi rezultate din neexecurtarea de către chiriaş a 
obligaţiilor contractuale. 
  

Art.10.- Consiliul local al comunei Ruşeţu constată că pentru suprafeţele de pajişti care 
fac obiectul prezentei hotărâri nu există cereri de reconstituire în baza legilor fondului funciar şi 
că aceste suprafeţe nu se află în litigiu. 
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Art.11.- În cazul în care terenul care face obiectul prezentei hotărâri este retrocedat în 
baza legilor fondului funciar, contracetele de închiriere încetează de drept, fără nicio obligaţie din 
partea Comunei Ruşeţu.   

 
Art.12.- Se stabileşte o taxă de participare la procedura de atribuire a contractelor de 

închiriere de 50 lei pentru fiecare exploataţie care participă în mod individual sau într-o formă 
asociativă prevărută de lege. 

 
Art.13.- Preţul caietului de sarcini este de 50 lei. 
 
Art.14.- Modelul contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr.4.  
Art.15.- Până la elaborarea şi aprobarea Amenajamentului pastoral, gestionarea pajiştii 

comunale se face potrivit Regulamentul de pășunat prevăzut în anexa nr. 5. 
  

Art.16.-  Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.17.- Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

  
Art.18.- Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre persoanelor, instituţiilor şi  

autorităţilor interesate. 
 

x 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 24 aprilie 2018, cu 
respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi  pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                        CONTRASEMNEAZĂ: 
           SECRETAR, 
           Gabriel Dinu  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 24 aprilie 2018 
Nr.15 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU                                                                          Anexa nr.1 la HCL nr.15/24.04.2018 

    

TABEL 
contracte de închiriere a pajiștii permanente a comunei Rușețu care  

se reziliază sau se modifică  

Nr. 
Crt. 

 
Număr și dată 

contract  
Nume fermier 

Suprafața 
închiriată 

-ha.- 

Locul 
amplasării Motiv reziliere Motiv 

modificare 

Suprafața 
rămasă 

neînchiriată 
-ha.- 

1 2890/26.04.2016 PAVEL IULIUS 5,5 ”BENT” Înstrăinarea intregului 
efectiv de ovine 

 5,5 

2 2882/26.04.2016 BÎZU ROMICĂ 10,5 ”POPINĂ”  Reducerea 
numărului de 
animale 

7,32 

3 3445/13.05.2016 MARIN 
GRIGORE 

6,50 ”BENT” Înstrăinarea intregului 
efectiv de ovine 

 6,50 

4 3409/26.04.2016 ICONARU 
DORIN 

4,60 ”BENT” Înstrăinarea intregului 
efectiv de ovine 

 4,60 

5 2889/26.04.2016 POPESCU 
MARIAN 

3,20 ”STEREA” Înstrăinarea intregului 
efectiv de ovine 

 3,20 

6 2893/26.04.2016 SEICAȘ SORIN 3,50 ”GARĂ” Înstrăinarea intregului 
efectiv de ovine 

 3,50 

7 3392/26.04.2016 BĂLĂBĂNEANU 
DUMITRU 

12,00 ”BENT” Decesul crescătorului de 
animale 

 12,00 

 TOTAL 45.8  42.62 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                              CONTRASEMNEAZĂ: 
                SECRETAR, 
                Gabriel Dinu  
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Anexa nr.2  la HCL nr.15/24.04.2018 
ROMANIA                                                                                                   
JUDETUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUSETU 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGULAMENT PRIVIND 

PROCEDURA DE 

ÎNCHIRIERE A PAJIŞTII 

COMUNALE 
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
 

LICITATIE PUBLICA  
ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNOR SUPRAFEŢE DE PAJIŞTI CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DIN COMUNA  
 

Data licitaţiei ____, ORELE 10,00 
 
 
 
 
 

  
Sectiunea I - Informatii generale privind proprietarul  
Sectiunea II - Caiet de sarcini 
Sectiunea III - Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de 

licitatie  
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SECTIUNEA I 
 
 

INFORMATII GENERALE PRIVIND (LOCATORUL) PROPRIETARUL  
 
Denumire:  Comuna  , judetul Buzău. 

Institutie publică constituita potrivit Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
ADMINISTRATORUL BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL ÎNCHIRIERII : 
Consiliul local al comunei  
 

 
Adresa:  Str. 1 Decembrie 1918, nr.33  
 
Cod postal:  127520 
 
Cod fiscal:  3724431 
 
Cont _______________ deschis la Trezoreria ______________ 
 
Telefon:  0238 733 104 
 
Fax:   0238 733 179 
 
Persoana de contact: DINU GABRIEL 
 
E-mail: primarie_rusetu@yahoo.com 
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SECTIUNEA II 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII  
Obiectul înhirierii il reprezinta suprafețe de teren tegoria pajişti aflate  în domeniul 
privat al Comnunei Ruşeţu şi pentru care există documente de proprietate (Ordinul 
Prefectului Judeţului Buzău nr.202/27.04.2012), şi pentru care, până la această 
dată, nu a fost întocmit AMENAJAMENTUL PASTORAL. 
 
 
2.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 ha. pajişte. 
d) realizarea de stâni noi. 
e) drum de acces la constructiile zoopastorale. 
 
3.Iniţierea procedurii de închiriere 

 
Procedura de închiriere a fost aprobata prin H.C.L. nr.15 din 24.04.2018 privind 

stabilirea unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în 
domeniul privat al comunei, judeţul Buzău. 

 
În conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,        
“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 cuprinsă între 7 şi 10 ani..” 

Pana la aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor 
comunei, crescatori de animale, privind inchirierea pasunilor comunale. 

 
3.Motive de ordin financiar 
In conformitate cu art. 9 alin. (7) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, “Resursele financiare rezultate din 
administrarea pajistilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraselor, 
respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, 
municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.” 
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4. Nivelul minim al chiriei 
Nivelul minim al chiriei de la care porneşte licitaţia este de 233 lei/ha/an.  
Nivelul minim al chiriei a fost stabilit potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău 

nr.280 din 27 noiembrie 2017 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a 
valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2016 la nivelul judeţului Buzău; 

 
 
5. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere si justificarea 

alegerii procedurii; 
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificărilşe şi completările ulterioare, 
“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 cuprinsă între 7 şi 10 ani.” 

Se propune ca procedurã de atribuire a contractului de inchiriere, licitatia publicã, cu 
oferte depuse în plic închis. 
 

6. Durata estimată a inchirierii 
Durata contractului de inchiriere stabilită de Consiliul local al comunei, este de 5 ani, 

cu posibilitatea de prelungire a acesteia cu încă 1 an, cu aprobarea Consiliului local. Durata 
contractului  a fost stabilită conform art.9, alin.(2) din OUG nr.34/2013. Stabilirea unei 
durate de închiriere de 5 ani a avut la baza raționamentul ajungerii la termen simultan a 
tuturor contractelor de închiriere a pajiștii comunale, astfel încât, în anul 2023 să se poată 
organiza o nouă licitație pentru întreaga suprafață de pășune a comunei Rușețu 

 
 
 

SECTIUNEA III 
 

INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA  
SI DESFASURAREA PROCEDURII DE LICITATIE  

 
 
 

1. Organizarea licitatiei 
Licitatia este organizata de Consiliul Local , judetul Buzău, conform art. 123 alin.(1) 
şi alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare si respectiv art. 20 (1) lit. e) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
2. Metoda de închiriere 
Activul mentionat va fi închiriat prin licitatie publica deschisa cu oferte depuse în plic 
închis. 
La licitaţie pot participa crescătorii de animale din comuna Ruşeţu, în mod individual 

sau asociaţi în asociaţii ale crescătorilor de animale legal constituite.  
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Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de inchiriere pãşuni: 
a) licitaţia publicã - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are 

dreptul de a depune ofertă; 
b) licitaţie cu strigare – procedură prin care fiecare crescător de animale care s-a 

înscris la licitaţie, poate licita, în sistem competitiv la atribuirea unui lot, prin strigarea unui 
număr de paşi, fiecare pas reprezentând un procent de 5 lei care se adaugă la preţul de 
pornire a licitaţiei; 

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 inchiriere, procedura aplicata in cazul in care, în urma aplicării procedurilor 
prevăzute la punctul a) şi b) au rămas loturi neatribuite, fără ca preţul de închiriere pe 
hectar să fie inferior preţului de pornire a licitaţiei.  
 

 
3. Data si locul licitatiei 
Licitatia va avea loc la data de _______________, la sediul Primariei, judetul Buzău 
după o prealabila publicitate prin afişare la sediul Consiliului local, cu minim 10 zile 
inainte de data desfasurarii licitatiei. 
Anuntul publicitar va contine cel putin urmatoarele informatii: 
- obiectul licitatiei; 
- denumirea si adresa organizatorului licitatiei; 
- locul si ora licitatiei; 
- detalii privind modul de dobandire al documentatiei de licitatie. 
Documentele de participare se vor putea depune pana la data şi ora deschiderii 
procedurilor de licitaţie, la sediul Primăriei , judetul Buzău. Documentele depus după 
începerea procedurii de licitaţie, nu mai sunt luate în considerare. 

 
4. Achizitionarea documentatiei 
Orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de 
atribuire, pretul acesteia fiind de 50 lei.  
 
5. Solicitarea clarificarilor 
Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de 
atribuire. Solicitarile de clarificari trebuie trimise cu minim 4 zile lucratoare anterior 
datei organizarii licitatiei. 
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, locatorul (proprietarul) are dreptul de a 
solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti 
pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate prin prezentul Caiet 
de Sarcini. 
 
6. Comisia de evaluare 

 
Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri. 
Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
Comisia de evaluare este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local, ai aparatului 

de specialitate al Primarului, numiţi în acest scop. 
Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleanţii lor se 

stabilesc si sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului local. 
Presedintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre reprezentanţii 

acestuia în comisie. 
Secretarul comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii acesteia. 
Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 
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Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
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 si/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 personae 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. 
Membrii comisiei de evaluare şi supleanţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 

compatibilitate, imparţialitate si confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul 
limită de depunere a ofertelor, şi înainte de deschiderea ofertelor, care se va păstra alături 
de dosarul inchirierii. 

În caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată 
pe locator despre existenta stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, cu unul dintre membrii supleanţi. 

Supleanţii participă la sedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care 
membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de 
incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore. 
 

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor si documentelor cuprinse în 
plic; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia; 
c) analizarea si evaluarea ofertelor; 
d) întocmirea proceselor-verbale; 
e) întocmirea raportului de evaluare; 
f) desemnarea ofertei câstigătoare. 

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei 

de atribuire si cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor si documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
 
 
      7. Comisia de solutionare a contestatiilor 

 
Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită dintr-un număr impar de 

membri. 
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Fiecăruia dintre membrii comisiei de solutionare a contestatiilor i se poate desemna 
un supleant. 

Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului 
local si ai aparatului de specialitate al Primarului. 

 Componenţa comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acesteia, precum si 
supleanţii lor sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului local. 

Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor este numit de locator dintre 
reprezentanţii comisiei. 

Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor este numit de locator dintre 
membrii comisiei. 

 Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor. 

Membrii comisiei de solutionare a contestatiei 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 acestia,  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. 
În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de solutionare a contestatiilor adoptă decizii in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

 
 

8. Pretul de pornire al licitatiei 
Pretul de pornire al licitatiei a fost stabilit de Consiliul local , judetul Buzău prin 

Hotararea nr.15/2018 este de 233 lei/ha./an. 
 
 
 
9. Conditii de participare la licitatie 
 
Inscrierea la licitaţie se face pentru suprafaţa de teren determinată în funcţie de 
numărul de animale deţinute şi înscrise în Registrul naţional al Exploataţiilor şi în 
Registrul Agricol al comunei, ţinând cont de încărcătura de animale la hectar, iar 
participarea la licitatie este permisa ofertantilor care prezintă comisiei de licitatie, 
ÎNTR-UN PLIC ÎNCHIS,  până la data si ora deschiderii licitatiei, urmatoarele 
documente: 
- cererea de înscriere la licitaţie în care să se specifice în mod clar numărul de 

animale înscrise în RNE pentru care se solicită suprafeţe de păşune; 
- tabelul cuprinzand numarul şi specia animalelor precum şi seria crotaliilor pentru 

fiecare animal in parte, vizat de medicul veterinar în a cărui circumscripţie 
medială îşi are sediul exploataţia, 

- dovada achitării taxei de participare la licitaţie, 
- imputernicirea acordata persoanei care reprezinta locatarului la licitatie, in cazul 

in care acesta nu este reprezentat prin administrator; 
- copia actului de identitate al împuternicitului; 
- copia actului de identitate al participantului persoană fizică  
- copie legalizată a certificatului de inamtriculare la ORC; 
- dovada lipsei datoriilor exigibile la bugetul local al comunei Ruşeţu (în cazul în 

care la licitaţie există participanţi asociaţi într-o asociaţie a crecătorilor de 
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animale, dovada lipsei datoriilor la bugetul local se va prezenta pentru fiecare din 
asociaţi) 

- dovada existenţei în obiectul de activitate al participantilor cu personalitate 
juridică  a activităţii specifice creşteri animalelor. 
În acelaşi plic, se introduce un alt plic închis şi sigilat de către participant, 

în care se află oferta.  
 

In urma studierii documentelor de mai sus, comisia de licitatie intocmeste lista 
ofertantilor acceptati, pe care o va afisa la sediul Primăriei. 

 
Oferta va fi depusă într-un singur exemplar original semnat si daca este cazul 

stampilat de catre ofertant pe fiecare pagina. 
 
 
 

10. Licitaţia 
 

 Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obţine documentaţia de 
atribuire, locatorul avand obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 
persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 
o zi lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. Solicitarea poate fi şi 
verbală. 

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 1 (una) zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind 
documentaţia de atribuire. 

 Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităţi, la 
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare 
de la primirea unei astfel de solicitări. 

 Procedura de licitaţie se poate desfăsura numai dacă în urma publicării anunţului de 
licitaţie au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile. 

În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 
oferte valabile, locatorul este obligat să consemneze aceastã situaţie în procesul verbal de 
şedinţă, după care se procedează de îndată la negocierea directă cu ofertantul prezent, 
dacă acesta respectă condiţiile stabilite prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei, inclusiv acceptarea preţului minim de pornire la licitaţie. 

După deschiderea plicurilor în sedintă publică, comisia de evaluare elimină ofertele 
care nu conţin totalitatea documentelor de calificare. 

După analizarea documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv daca sunt 
toate documentele solicitate si se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare si 
de către ofertanţii prezenti la deschidere. 

Orice decizie referitoare la calificarea ofertantilor, cu privire la evaluarea ofertelor se 
adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor sedinţe ulterioare sedinţei de 
deschidere a ofertelor. 

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeste un raport privind evaluarea ofertelor, pe care îl 
transmite locatorului. 

Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 
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Rezultatul licitaţiei se afişează la sediul Primăriei, în termen de 2 ore de la 
încheierea procedurii de licitaţie. 

Contractul de inchiriere se incheie în maxim 3 zile de la data expirării termenului de 
depunere a contestaţiilor. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a 
solicita clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea comisiei de evaluare în maxim 2 zile 
lucratoare de la primirea acesteia. 

Crescătorii de animale care oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei sunt 
desemnaţi calificaţi. 

În situaţia în care suprafaţa de păşune pentru care se organizează licitaţiei este 
suficientă pentru toţi participanţii care au oferit preţul minim de 241 lei/ha/an., şi nu există 
participanţi care să depună oferte pentru acelaşi lot iar acesta să fie neîndestulător, toţi 
ofertanţii sunt desemnaţi câştigători. 

Suprafaţa de păşune este considerată suficientă în situaţia în care toate animalele 
înscrise în RNE şi pentru care crecătorii de animale din comuna Ruşeţu au depus cereri de 
închiriere şi s-au încris la licitaţie, pot păşuna pe izlazul comunal cu asigurarea unei 
încărcături de minim 0,3 UVM/ha.  

În scopul de a eficientiza folosirea păşunii comunale, astfel încât, dacă este posibil 
să nu rămână suprafeţe de pajişte neînchiriate,  încărcătura maximă de 2,2 UVM/ha. poate 
fi modificată în plus sau în minus, cu maxim 10%.  

În cazul în care suprafaţa de păşune pentru care se organizează licitaţie nu este 
suficientă pentru toţi participanţii care au oferit preţul minim de 241 lei/ha/an, sau în cazul 
în care doi sau mai mulţi participanţi la licitaţie au depus oferte pentru un singur lot, iar 
acesta nu este îndestulător, se procedează la licitarea cu strigare în sistem competitiv, cu 
un pas la fiecare strigare de 5 lei/ha,. În această situaţie Comisia va licitata, pe rând, 
fiecare lot de păşune conform anexei 1.  

La procesdura de licitare prin strigare pot participa toţi cresătorii de animale prezenţi 
şi care au depus documentaţii complete şi au oferit cel puţin suma de 241 lei/ha./an. 

Participantul căruia i s-a atribuit un lot(o parcelă) nu mai poate participa şi la licitarea 
celorlalte loturi. 

 
  Loturile pentru care se licitează se stabilesc de primarul comunei Rușețu, după 

încheierea tuturor actelor adiționale de majorare sau reducere de suprafețe, la contractele 
încheiate în anul 2016. 

 
 
 
 

11.Negocierea directă 
 

În cazul în care la primul termen al licitaţiei nu au fost depuse cel puţin 2 oferte 
valabile, sau în situaţia în care în urma defăşurării procedurilor de licitaţie publică cu plic 
închis sau prin strigare au rămas loturi sau suprafeţe de izlaz neatribuite, locatorul va 
decide trecerea de îndata la procedura de negociere directă.  

Procedura de negociere directă se va desfăşura în termen de cel mult 3 zile de la 
prima licitaţie, în urma unui anunţ publicitar afişat la sediul Primăriei. 
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 În urma desfăşurării negocierii directe cu ofertantul/ofertantii prezenti ale caror 
oferte sunt valabile, se încheie un proces - verbal în care sunt consemnate concluziile 
acestei proceduri. 

Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă. 
Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 

licitaţie. 
 Negocierile se desfăsoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire. 

 
 
12. Determinarea ofertei câstigătoare 

Pentru determinarea ofertei câstigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de 
atribuire prevăzut în documentaţia de atribuire. (oferirea sumei de minim 241 lei/ha./an) 

Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este cel mai mare nivel al chiriei. 
Locatorul are obligaţia de a încheia contractul de inchiriere cu toţi ofertanţiii care au 

oferit cel puţin preţul de 233 lei/ha/an. 
În cazul negocieirii, se declară câştigători participanţii care au oferit cel puţin suma 

de 233 lei/ha./an. Rezultatul negocierii directe se consemnează într-un proces – verbal. 
 
În cazul în care, în urma desfăşurării licitaţiei, rămân loturi sau suprafeţe răzleţe de 

pajişte neatribuite, Primarul comunei Ruşeţu poate încheia contracte de închiriere cu 
crecătorii de animale care, deşi au participat la licitaţie, nu şi-au adjudecat niciun lot, sau nu 
au participat la licitaţie, cu condiţia ca aceştia din urmă să îndeplinească toate condiţiile de 
referitoare la lipsa datoriilor exigibile la bugetul local şi la înscrierea animalelor pentru care 
solicită păşune în RNE. 

 
 

SECŢIUNEA IV 
CONTRACTUL DE INCHIRIERE 

 
 

Contractul de inchiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
Forma si conţinutul-cadru al contractului de inchiriere sunt prezentate în cadrul 

Documentatiei de atribuire. 
În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta 

pierde garantia de participare, iar locatorul incheie, dacă este posibil, contract cu un alt 
crescător de animale.  

 
Drepturile si obligaţiile locatarului 

 
 În temeiul contractului de inchiriere, locatarul dobândeste dreptul de a exploata, pe 

riscul si pe răspunderea sa, bunurile proprietate privata a Comunei Ruşeţu care fac 
obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator. 

Locatarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul 
inchirierii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de părţi prin contractul de inchiriere. 

În temeiul contractului de inchiriere, locatarul are obligaţia să asigure exploatarea 
eficientă, în regim de continuitate si permanenţă, a bunurilor proprietate privata a Comunei  
care fac obiectul inchirierii. 

Locatarulrăspunde de modul în care administrează bunurile închiriate şi este obligat 
să jurtifice cheltuirea sumelor de bani care au fost primite ca subvenţie de la APIA. În acest 
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sens locatarul va trebui să utilizeze subvenţiile de la APIA doar pentru adminsiarea păşunii 
închiriate.  

Locatarul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii. 
Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea si în modul stabilit în contractul 

de inchiriere. 
Locatarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 

privata a Comunei Ruşeţu. 
La încetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat 

să restituie locatorului bunurile de retur în mod gratuit si libere de orice sarcini. 
În condiţiile încetării contractului de inchiriere din alte cauze decât prin ajungere la 

termen, forţa majoră sau cazul fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea 
exploatării bunului proprietate privata a Comunei Ruşeţu, în condiţiile stipulate în contract, 
până la preluarea acestora de către locator. 

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. 
 
Drepturile si obligaţiile locatorului 

 
Pe durata contractului de inchiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile 

inchiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 
Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 

contractului de inchiriere, in conditii legale, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local. 

Locatarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 
locator, fără a putea solicita încetarea contractului de inchiriere. 

Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din 
contractul de inchiriere. 

Locatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de inchiriere, în 
afară de cazurile prevăzute de lege. 

Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să 
aducă atingere drepturilor acestuia. 
 
 
Încetarea contractului de inchiriere 

 
Contractul de inchiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost 

încheiat. 
Locatorul poate denunţa unilateral contractul de inchiriere în cazul în care interesul 

naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator, cu plata unei 
despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă 
instanţa de judecată; 
  În situaţia prevăzută la alin. (1), locatorul va notifica de îndată intenţia de a denunţa 
unilateral contractul de inchiriere si va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat 
această măsură. 

Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate locatarului si modul de plată a 
acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 
teritorială se află sediul locatorului, dacă părţile nu stabilesc altfel. 
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În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de inchiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 
îndreptăţită sa rezilieze contractul, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc 
altfel. 

În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului inchiriat 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 inchiriere. 

Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile 
suferite de locatar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1). 

Prin contractul de inchiriere părţile pot stabili si alte cauze de încetare a contractului 
de inchiriere, fără a aduce atingere cauzelor si condiţiilor reglementate de lege. 

Contractul de închiriere se va modifica în urma aprobării de către Consiliul local al 
comunei Ruşeţu a Proiectului AMENAJAMENTULUI PASTORAL, după cum urmează: 

- preţul achitat de Comuna Ruşeţu pentru întocmirea AMENAJAMENTULUI 
PASTORAL,  va fi recuperat de la crecătorii de animale, proporţional cu 
suprafaţa deţinută de fiecare.  Crecătorii de animale sunt obligaţi să plătească 
suma de bani corespunzătoare suprafeţei sale de păşune în termen de maxim 60 
de zile de la data aprobării de către Consiliul locala Amenajamentului pastoral, în 
baza unor acte adiţionale. 

- Majorarea chiriei lunare în situaţia în care din AMENAJAMENTUL PASTORAL 
rezultă acesata. 

Refuzul locatarului de a semna actul adiţional conduce de drept, la rezilierea 
contractului de închiriere. 
 
       

 
SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

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 inchirierilor de 
bunuri proprietate privata, poate depune contestatie în termen de 2 zile calendaristice, 
începând cu ziua următoare luării la cunostinţă, cu privire la un act al locatorului considerat 
nelegal.  

În vederea soluţionării contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul 
să se adreseze comisiei de solutionare a contestatiilor. 

Înainte de a se adresa comisiei de solutionare a contestatiilor, persoana vătămată 
notifică locatorului cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia inchirierilor 
de bunuri proprietate privata si la intenţia de a sesiza comisia de solutionare a 
contestatiilor. 

După primirea notificării, locatorul poate adopta orice măsuri pe care le consideră 
necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire 
sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. 

Măsurile adoptate de locator se comunică în termen de o zi lucrătoare atât 
persoanei care a notificat locatorul, cât si celorlalţi ofertanţi implicaţi. 

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 solutionare a 
contestatiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea contestaţiei. 

Locatorul poate incheia contractul de inchiriere numai dupa comunicarea deciziei 
comisiei de solutionare a contestatiilor. 
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Anexa 1 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 
____________________ 
 
denumirea/numele) 

DECLARATIE  
 
Subsemnatul ________________________________________ [se insereaza numele si datele de 
identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic] – administrator sau reprezentant al  
_________________________________________ [se insereaza numele si datele de identificare ale 
operatorului economic - persoana juridica sau al reprezentantului societăţii civile fără personalitate 
juridică], in calitate de ofertant la procedura de licitatie publica pentru inchiriere unei suprafete de 
_____ ha. pajişte din domeniul privat al comunei Ruşeţu, judetul Buzău, declar pe proprie 
raspundere ca: 

a) Societatea _______________________ [se insereaza numele operatorului economic] nu este 
in stare de faliment ori lichidare, afacerile societatii nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, societatea nu este intr-o situatie similara cu cele 
anterioare, reglementata prin lege; 

b) Societatea _______________________ [se insereaza numele operatorului economic] nu face 
obiectul unei proceduri legale pentru declararea societatii in una dintre situatiile prevazute la 
lit. a); 

c) Nu am datorii exigibile la bugetul local al comunei Ruşeţu; 
d) Niciunul din emmbrii societăţii civile nu are datorii exigibile la bugetul local al comunei 

Ruşeţu. 
 
Subsemnatul ________________________________ declar ca informatiile furnizate sunt complete 
si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul 
verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 

(semnatura autorizata si stampila) 
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Anexa 2 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 
____________________ 
 
denumirea/numele) 

DECLARATIE  
 
Subsemnatul ________________________________________ , cu domicliul în 
str._____________________, nr.________, satul_______________, comuna_________________, 
judeţul Buzău, in calitate de ofertant  la procedura de licitatie publica pentru închirierea unei 
suprafete de __________ ha. pajişte din domeniul privat al comunei Ruşeţu, judetul Buzău, declar pe 
proprie raspundere, cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declaraţii, urmnătoarele: 
 

1. Deţin efectiv în proprietate un număr de _________ ___________________,  animale  
înscrise în RNE; 

2. deţin în proprietate/arendă/chirie/sub alte forme, suprafaţa de _____ păşune; 
3. Sunt de acord ca funcţionarii Primăriei sau ai oricăror organe de control, să verifice, 

în orice moment după încheierea contrcatului de închiriere a pajiştii comunale şi pe 
toată durata acestuia veridicitatea declaraţiei mele cu privire la numărul de animale pe 
care le deţin în proprietate;  

4. Nu am datorii exigibile la bugetul local al comunei Ruşeţu; 
5. Mă angajen să utilizez doar suprafaţa de pajişte pe care am închiriat-o de la comuna 

Ruşeţu. 
 

 
Subsemnatul ________________________________ declar ca informatiile furnizate sunt 

complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in 
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispun. 

 

De asemenea, mă angajez să informez în scris proprietarul păşunilor cu privire la 

modificarea efectivelor de anumale pe perioada păşunatului şi să utilizez fondurile încasate de mine 

de la APIA pentru suprafeţele închiriate doar pentru întreţinerea pajiştii închiriate. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 

(semnatura) 
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DOMNULE PRIMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul, _________________________________, persoană fizică/reprezentant al PFA/ 

ÎI________________________________________cu domiciliul/ sediul în ________________ 

____________________________________________________________________, vă rog să 

aprobaţi participarea mea la licitaţia organizată pentru închirierea pajiştii comunale. 

Menţionez că deţin în proprietate un număr de ______________________, înscrise în în 

Registrul Naţional al Exploataţiilor şi în registrul agricol al comunei Ruşeţu. 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA 

   L.S. 

 

 

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI RUŞEŢU 
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O F E R T A :   

 
 
 
 

 Subsemnatul, _________________________________, persoană fizică/reprezentant al PFA/ 

ÎI________________________________________cu domiciliul/ sediul în ________________ 

____________________________________________________________________,  

după examinarea anunţului publicitar şi a documentaţiei privind închirierea păşunii comunale puse 

la dispoziţie de Primăria comunei Ruşeţu,  

 

O F E R : 

suma de _______ lei/ha./an. Pentru închirierea unei suprafeţe de _______ ha. păşune situaţă pe 

izlazul comei Ruşeţu  în punctul__________, lotul nr._______.  

 Menţionez că deţin deja în folosinţă sau în proprietate suprafaţa de _____ ha. pajişte 

 

 Înţeleg faptul că valoarea chiriei se poate modifica anual în funcţie de rat inflaţie. 

 Mă angajez să achit chiriapentru întreaga suprafaţă închiriată,  la termenele stipulate în 

contrcatul de închiriere 

 Sunt de acord ca suprafaţa pe care urmeză să o închiriez să fiemodificată pentru 

eficientizarea păşunatului şi asigurarea încărcăturii optime  de animale pe păşunea comunală. 

 

Data:  

 

 

 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

 

 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                           

           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                              SECRETAR, 

                                                             Gabriel Dinu  
 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU                      Anexa nr.3 la HCL nr.15/2018 
JUDEŢUL BUZĂU 

 
 
 
 

COMPONENŢA 
COMISIEI DE LICITAŢIE 

constituită în vederea închirierii unor suprafeţe de pajisti 
 
 
 

Nr.  
crt. 

FUNCŢIA/NUMELE ŞI PRENUMELE 
  

FUNCŢIA Obs. 

1 PREŞEDINTE Mușat Petrică Daniel Viceprimar  
2 MEMBRU Dinu Gabriel  Secretar  
3 MEMBRU Bobocea Filita Inspector  
4 MEMBRU Bucur Jan CONSILIER LOCAL  
5 MEMBRU Merișor George-Laurențiu CONSILIER LOCAL  

 
 
 
 
 
 

COMPONENŢA 
COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR  

depuse în legătură cu procedura de  închiriere a unor suprafeţe de pajisti 
 
 

Nr.  
crt. 

FUNCŢIA/NUMELE ŞI PRENUMELE 
  

FUNCŢIA  

1 PREŞEDINTE Petroiu Vasile Consilier local  
2 MEMBRU Mocanu Vasile Consilier local  
3 MEMBRU Bobocea Marian Ionel Referent   
4 MEMBRU Chilă Viorica Referent   
5 MEMBRU Năstase Viorel Referent   

 
 
 
Lucrările de secretariat sunt asigurate de domnul Dinu Gabriel  
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                           

           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                              SECRETAR, 

                                                             Gabriel Dinu  
 



COMUNA RUŞEŢU    Anexa nr.4 la H.C.L. nr.15/2018 
JUDEŢUL BUZĂU 
Nr.______/_________________ 

CONTRACT-CADRU 
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat  

al comunei Rușețu 
 

                    Încheiat astăzi .................. 
 
    I. Părţile contractante 
    1. Între Comuna Ruşeţu, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.33, localitatea Ruşeţu, judeţul Buzău, 
telefon/fax 0238 733104/0238 733179, având codul de înregistrare fiscală ........, cont deschis la ........, 
reprezentat legal prin primar Florin Snae, 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 cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor 
membrilor formei asociative. 
 
    la data de ...................................., 
    la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) ........................., 
    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 Ruşeţu de aprobare a închirierii nr. ....... din ........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 
 
    II. Obiectul contractului 
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul public/privat al comunei, 
oraşului, respectiv al municipiului ..... pentru păşunatul unui număr de ...... animale din specia ......, situată în 
blocul fizic ...., tarlaua ...., în suprafaţă de ........ ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale ....... şi 
din 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: 
................................................; 
    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă 
îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, 
conform caietului de sarcini: ...............; 
    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: 
.......................................................... . 
    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 ..... ani, începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 
ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv ........... a fiecărui an. 
    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 
    1. Preţul închirierii este de ...... lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în 
funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 



571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 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/oraşului/municipiului 
.........., deschis la Trezoreria ......, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale. 
    3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de ....... şi 70% până la data de ................. . 
    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. 
 
    V. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
    1. Drepturile locatarului: 
    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de 
închiriere. 
 
    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 şi în următoarele condiţii: 
    ....................................................................; 
    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 concedentului 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: ............................................. . 
    Locatarul răspunde de: ............................................. . 
 
    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                               LOCATAR 
    Consiliul Local .........................         .................. 
                 Primar: dl ..............             SS ............... 
                     
 
    Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie respectate la 
încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia de fapt. 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                           

           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                              SECRETAR, 

                                                             Gabriel Dinu  
 


