HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii pajiștilor din domeniul privat al Comunei Ciugud
Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu
convocare de îndată în data de 11.03.2022;
Luând în dezbatare:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor din
domeniul privat al Comunei Ciugud, inițiat de Primarul Comunei Ciugud, Dl. Gheorghe Damian;
- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Comaprtimentului
Cadastru prin care se propune aprobarea închirierii pășunilor disponibile, în suprafață de 624,1668
ha din domeniul privat al Comunei Ciugud;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,
relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor
Ținând cont de prevederile:
- Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407 din 31 mai2013 privind
aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- art. 9 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 4 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. b şi c, alin. 6 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea pășunilor disponibile, prin atribuire directă, pentru o perioadă
de 7 ani, în suprafață totală de 624,1668 ha din domeniul privat al Comunei Ciugud, conform
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind privind închirierea pășunilor aflate în domeniul
privat al Comunei Ciugud, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă preţul de închiriere de 450 lei/ha/an.
Art.4. Se aprobă Contractul de închiriere- model cadru, conform anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se împuternicește domnul Gheorghe Damian, primarul Comunei Ciugud, jud. Alba să
semneze contractul de închiriere, ce face obiectul prezentei hotărâri.
Art.6. Se stabilește anexa nr. 4- amenajamentul pastoral, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin
intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.8. Hotărârea se comunică către:
- Instituţia Prefectului-judeţul Alba;
- Primarului comunei Ciugud;
- Compartimentului Financiar- contabil;
- Compartimentului Achiziții Publice și Investiții;
- 1 (un) exemplar la dosar.
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 11.03.2022
Nr.28
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100
% din numărul consilierilor în funcţie

ANEXA nr. 3
la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 28/2022

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii în vederea atribuirii
contractului de închiriere a pajiştilor permanente de pe raza comunei Ciugud aflate în
proprietatea privată a comunei
CAPITOLUL I
Dispoziţii Generale
Art. 1 - (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 2 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 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 Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau
care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire
directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de
pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. 1 al art. 9 din OUG nr. 34/2013,
crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în registrul naţional al
exploataţilor.
(2) Potrivit art. 9 alin. 7 ind.3 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, închirierea pajiştilor permanente aflate în
domeniul privat al comunei se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor
patromoniale ale membrilor colectivităţilor locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
(3) În scopul creării cadrului organizatoric legal şi unitar de desfăşurare a procedurii de atribuire a
contractului de închiriere, Consiliul Local aprobă, prin hotărâre, prezentul regulament privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiştilor
permanente de pe raza comunei Ciugud.
(4) Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013, pe o
perioadă de 7 ani.
(5) Subînchirierea este interzisă.
(6) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere sunt:
- echilibrul financiar- presupune un just echilibru între interesul public local sau general şi
interesul individual având drept consecinţă formarea, administrarea şi controlul resurselor
financiare ale unităţii administrativ terioriale;
- transparenţa- punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;
- tratamentul egal- aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a
criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;
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- proporţionalitatea- presupune ca orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie
necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
- nediscriminarea- aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de
naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuirea contractului de închiriere, cu respectarea
condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
- libera concurenţă- asigurarea de către autoriutatea publică a condiţiilor pentru care orice
participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatari în condiţiile legii, ale
convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte;
Art. 2 Legislaţie relevantă:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privindCodul Administrativ;
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările
ulterioare;
- baza art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. b şi c, alin. 6 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 3 Scopul închirierii:
-menţinerea suprafeţei de pajişte;
-paşunatul raţional pe grupe de animale;
-creşterea producţiei de masă verde.
Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părţilor:
4.1 Drepturile locatarului:
Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, pajiştile care fac obiectul contractului de
închiriere, cu respectarea prevedrilor legale în materie şi a amenajamentului pastoral;
4.2 Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac
obiectul prezentului contract;
b) să aplice pe fiecare parcelă acţiunile tehnice cuprinse în Amenajamentul pastoral ce va constitui
anexa la contractul de închiriere;
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 1 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 1 UVM/ha în toate zilele perioadei
de păşunat;
f)să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; Este interzis păşunatul cu o altă specie de
animale decât cea stabilită în contract.
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 sau în cazul încetării
contractului din oricare alt motiv;
m)să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n)să achite impozitele şi taxele locale, conform prevederilor Codului Fiscal;
o)locatarul are obligaţia, ca la incheierea contractului de închiriere să facă dovada achitării chiriei
pentru un an întreg sub sancţiunea nesemnării contractului.
p) este gestionarul tuturor bunurilor mobile şi imobile ce fac parte din domeniul privat al Comunei
Ciugud aferente păşunii închiriate.
4.3 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, nefiind obligatorie
prezenţa acestuia.
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.
4.4 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.
5. Preţul chiriei:
5.1 Preţul de închiriere- 450 lei/ha/an
5.2 Chiria va fi plătită de către chiriaş anual, într-o singură tranşă, după cum urmează:
5.2.1 În primul an, chiria se va achita pentru anul în curs, la data semnării contractului.
5.2.2 În următorii ani, chiria se va achita într-o singură tranşă până la data de 31 martie ale fiecărui
an.
5.5 Întârzierea la plata 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;
5.6 Neplata chiriei în termenele stabilite duce la rezilierea de plin drept a contractului de închiriere,
fără somaţie sau altă procedură prealabilă.
5.7 Chiria va fi indexată anual cu rata inflaţiei.
5.8 Chiria obţinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local al Comunei Ciugud.
5.9 Chiria se va achita în lei de către locatar.
6. Procedura de închiriere:
5.1 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte următoarea
procedură de atribuire a contractului de închiriere a păşunii disponibile:

-Atribuire directă- Procedura de atribuire se desfăşoară dacă există cel puţin un solicitant care
îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul regulament;
- Dialog competitiv- În situaţia în care există două sau mai multe cereri de atribuire directă pentru
aceleaşi pajişti (bloc fizic/trup păşune) şi solicitanţii nu ajung la un consens în ceea ce priveşte
atribuirea directă, comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului în cauză în favoarea
solicitantului care oferă preţul cel mai mare (pasul de ofertare peste preţul stabilit este de minim 50
lei/Ha/an).
6.2 Criteriile de atribuire a contractului de închiriere:
Pentru a participa la procedura de atribuire a păşunii, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii sens în care vor depune următoarele documente justificative:
Nr.
crt.
1
2

3

4
5
6

7

Criteriu

Document justificativ

Solicitarea de închiriere
Domiciliul stabil în comuna
Ciugud, în cazul persoanelor
fizice sau sediul pe teritoriul
Comunei Ciugud în cazul
persoanelor juridice.

Cererea-anexă la prezentul regulament
Copie după actul de identitate- pentru persoane fizice

Statut/act constitutiv, certificat de înregistrare în
registrul Comerţului, certificat de înregistrare fiscală
(pentru persoane juridice/asociaţii patrimoniale),
certificat grefă în cazul asociaţiilor.
Dovada deţinerii numărului de Adeverinţa eliberată de medicul veterinar
animale
necesar
pentru
asigurarea încărcăturii optime Extras din registrul Naţional al Exploataţilor
(UVM/ha)
În situaţia în care numărul de animale deţinut
depăşeşte încărcătura stabilită, solicitantul va depune
o declaraţie pe propria răspundere cu privire la
numărul de animale cu care va păşuna pe păşunea
închiriată.
În cazul asociaţiilor se va depune un tabel cu
membrii asociaţiei şi numărul de animale aferent
fiecăruia.
Nu figurează cu debite faţă de Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are
bugetul local
debite faţă de bugetul local.
Nu figurează cu debite faţă de Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are
bugetul de stat
debite faţă de bugetul de stat.
Dovada că animalele sunt Adeverinţă registrul agricol
declarate şi înscrise în registrul
agricol.
Contract cadru însuşit
Contract cadru de închiriere semnat pe fiecare filă de
solicitant

6.3 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire directă
Ţinând cont de prevederile Art . 9 alin (2) din O.U.G. 34/2013 („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”) etapa procedurii de atribuire directă va fi obligatoriu precedată

de o etapă de depunere a cererilor din partea crescătorilor de animale.
6.3.1 Locatorul va publica anunţul de atribuire directă, la avizierul Primăriei Comunei Ciugud şi pe
site-ul Comunei Ciugud: www.primariaciugud.ro . Anunţul de atribuire directă va cuprinde
următoarele elemente:
-informaţii generale privind locatorul
-informaţii generale privind obiectul închirierii
-procedura aplicată
-informaţii privind cererile de participare la procedura de atribuire directă,
-data limită de depunere a cererilor
-adresa la care trebuie depuse cererile
-data şi locul la care se va desfăşura şedinţa de atribuire directă a păşunii
Anunţul de atribuire directă se transmite spre publicare cu cel puţin 10 zile înainte de data limită
pentru depunerea cererilor.
6.3.2 După primirea cererilor, în perioada amintită şi înscrierea lor în ordinea primirii în registrul
electronic al instituţiei, acestea vor fi predate comisiei de atribuire şi se va desfăşura procedura de
atribuire la data fixată.
6.4 În cazul în care cererea formulată nu respectă toate cerinţele sau nu conţine toate documentele
solicitate prin prezenta documentaţie, este declarată neconformă şi nu va fi luată în considerare la
procedura de atribuire directă.
6.5 Închirierea pajiştilor prin atribuire directă se face cu respectarea dreptului de preferinţă al
asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
6.6 Asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali,
persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective cu care se încheie contracte de
închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru
atribuirea directă a contractului. Entităţile înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii
cererii au drept de preemţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică
specifică domeniului respectiv.
6.7 Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii
respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul
privat al comunei Ciugud depun un tabel cu membrii asociaţiei crescătorilor locali de animale având
un număr de animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor care asigură încărcătura minimă,
conform prevederilor art. 10 alin. 1 din OUG nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
6.8 Comisia de atribuire are următoarele drepturi şi obligaţii:
-analizează cererile depuse de fiecare crescător de animale, iar prin intermediul unui proces verbal
face propuneri de încheiere a contractelor sau de respingere a cererilor
-verifică dacă solicitantul are actualizate datele în registrul agricol. În situaţia în care datele in
registrul agricol nu sunt actualizate va înştiinţa solicitantul cu privire la această obligaţie.
-cererile de atribuire pajişti, primite şi înregistrate după termenul limită de primire precizat în
anunţul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directă şi înapoiate solicitanţilor.
-în situaţia în care solicitantul înregistrează debite restante către UAT Comuna Ciugud sau bugetul
de stat, comisia are dreptul să descalifice solicitantul din această procedură.
-comisia de atribuire are dreptul să descalifice orice solicitant care nu îndeplineşte, prin
documentele prezentate, condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire.
7. Înstrucţiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru atribuire directă

a pajiştilor.
7.1 Solicitanţii vor depune la Registratura Primăriei Comunei Ciugud o cerere scrisă de atribuire
directă (prevăzută în anexa la prezentul regulament) a pajiştii cu specificarea expresă a trupului de
păşune (bloc fizic/denumire, localizare, carte funciara etc.) solicitat, a numărului de animale deţinut
precum şi a suprafeţei de pajişte solicitată.
7.2 Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei Ciugud
care solicită închirierea prin atribuire directă, prin reprezentantul legal, alături de cerere depun un
tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în
RNE care asigură încărcătura minimă, tabel care va fi certificat printr-un document (adeverinţă) din
care să reiese că proprietarul de animale din speciile bovine/ovine pentru care solicită păşune sunt
înscrise în RNE.
7.3 În cazul în care nu există corelaţie între tabelul prezentat şi documentul (adeverinţa) din care
reiese că proprietarul de animale din speciile bovine/ovine, pentru care se solicită păşune le are
înscrise în RNE, comisia va lua în considerare documentul privind înscrierea animalelor în RNE.
7.4 Crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale (persoane fizice) depun personal cerere de
atribuire directă a pajiştii, cu specificarea expresă a trupului de pajişte (bloc fizic/denumire,
localizare, carte funciara etc) solicitat, a numărului de animale pe cer le deţin, precum şi a suprafeţei
de păşune solicitată, cerere însoţită de documente (adeverinţă etc.) din care reiese că animalele din
specia bovine/ovine pentru care se solicită păşune sunt înscrise în RNE.
7.5 Fiecare solicitant poate depune o singură cerere.
7.6 Un solicitant nu poate depune o cerere individuală şi altă cerere comună, în cadrul unei
asociaţii, pentru acelaşi lot.
7.7 Cererea va fi depusă într-un singur exemplar, semnată de către solicitant.
8. Contractul de închiriere
8.1 Contractele de închiriere se încheie în formă scrisă în termen de maxim 5 de zile de la data la
care comisia de evaluare a informat solicitantul despre acceptarea ofertei sale.
8.2 Modelul contractului de închiriere va fi întocmit de organizator în conformitate cu prevederile
Ordinului Nr. 407/2051/ 31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere
a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor respectiv al
municipiilor, cu modificările și completările ulterioare.
9. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere.
Contractul 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 prevăzute în 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 cele pentru care a fost
închiriat terenul;
k)în cazul în care se constată de către reprezentanţii consiliului local că pajiştea închiriată nu este

folosită;
l)moştenitorii locatarului pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au
luat la cunoştinţă de moartea locatarului şi existenţei locaţiunii, potrivit art. 1820 alin. 2 Noul Cod
Civil.
m)nerespectarea obligaţiei locatarului de a depune toate diligenţele în vederea curăţirii şi
aducerii la stadiul de pajişte eligibilă la plată.
n) în cazul în care locatarul subînchiriază terenul închiriat rezilierea contractului de închiriere
va opera de plin drept;
o)În cazul în care în mod voit şi repetativ vor fi produse pagube pe terenurile aflate în
vecinătatea pajiştei ce fac obiectul închirierii;
p)În cazul în care terenul urmează a fi pus în posesie pentru terenurile propuse pentru acordare
despăgubire persoanelor îndreptăţite, prin denunţare unilaterală de către locator în baza
documentelor oficiale, fără plata unei despăgubiri.
10. Durata închirierii:
10.1. Termenul de închiriere este de 7 ani.
10.2 La solicitarea locatarului se poate prelungi contractul iniţial cu maxim 3 ani o singură dată,
fără să se depăşească 10 ani prevăzut de OUG nr. 34/2013, cu modificările şi completările
ulterioare, în condiţiile în care au fost respectate obligaţiile din contract:
-locatarul a fost şi este cu plata la zi a tuturor datoriilor impuse de contractul iniţial;
-în cazul în care locatarul este angajat într-un proiect naţional, european, proiect ce include şi
animalele ce fac obiectul acelui contract, acesta poate solicita prelungirea contractului înainte de
finalizarea termenului- în aceleaşi condiţii.
11.Regimul bunurilor
Categorii de bunuri ce vor fi utilizate în derularea închirierii:
a) bunuri de retur- sunt bunurile care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
locatorului, la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac
obiectul închirierii- păşunea, respectiv amenajările specifice;
b) bunuri proprii- sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere rămân în
proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care aparţin locatarului şi care au fost
utilizate de către acesta pe toată durata închirierii, utilaje, unelte, construcţii provizorii etc.
12.Obligaţii privind protecţia mediului şi a persoanelor.
Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul
protecţiei mediului.
Locatarul va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate împotriva atacurilor
animalelor.
13.Litigii
Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere şi care nu se pot
soluţiona pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
14.Dispoziţii finale
Prin depunerea cererii de închiriere toate condiţiile prevăzute în prezentul regulament se consideră a
fi însuşite şi acceptate de către petenţi.
Solicitantul ce îndeplineşte condiţiile legale şi căruia i s-a aprobat închirierea pajiştii este obligat să
încheie contractul de închiriere în termen de 5 zile calendaristice de la atribuire.
După semnarea contractului, prezentul regulament şi procesul verbal de predare primire a terenului
constituie anexă la acesta.
În cazul ofertelor respinse de comisie acest lucru se va comunica în scris în termen de cel mult 3

zile celor interesaţi.
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un
act al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia închirierii, are dreptul de a
contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentului regulament.
Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 3 zile de la data organizării procedurii de
atribuire şi vor fi soluţionate în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii lor, de către Primarul
comunei Ciugud, prin dispoziţie, la propunerea comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 membri, se numeşte prin dispoziţie a
Primarului comunei Ciugud, din cadrul specialiştilor proprii alţii decât cei din comisia de evaluare.
Dispoziţia privind soluţionarea contestaţiilor la procedura de atribuire a contractului de
închiriere, poate fi contestată în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Alte situaţii neprevăzute în actele normative în materie precum şi în prezentul regulament,
apărute pe parcursul organizării procedurii de atribuire, vor fi soluţionate de catre comisia pentru
evaluarea ofertelor şi atribuirea contractului de închiriere, prin hotărâre.
Preşedinte şedinţă,

Contrasemnează Secretar General,

Anexa nr. 1 la Regulament

CERERE
de închiriere prin atribuire directă a păşunilor
disponibile situate în domeniul privat al Comunei Ciugud

1
2
3
4
5

Nume/Prenume/Denumire
CNP/Cod fiscal
Domiciliul/sediul
Telefon/Fax/Email
Obiectul de activitate, pe
domenii (în conformitate cu
prevederile
din
statutul
propriu)

Vă solicit să aprobaţi închirierea suprafeţei de...........................ha pajişte, aflată în domeniul
privat al Comunei Ciugud, după cum urmează:
Denumirea lotului

Tarla/parcela/bloc fizic/Carte Suprafaţa
funciara

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicată faptei de fals şi uz de fals în declaraţii
în acte publice, că vom respecta legislaţia şi normele în vigoare privind protecţia mediului.
Ne angajăm ca, ulterior semnării contractului de închiriere să respectăm programul de
păşunat/amenajamentul pastoral/contractul de închiriere/prevederile legale în domeniu.

Data,

Nume fermier/Denumire
Semnătura....................

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 28/2022

Judeţul .................................
Nr. .../data ...........
CONTRACT-CADRU
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor
Încheiat astăzi ..........................
I.Părţile contractante
1.Între Comuna Ciugud, cu sediul în localitatea Ciugud, strada Simion Bran nr. 10, telefon/fax
0258/841205; 0258/841000, având codul de înregistrare fiscală 4562516, cont deschis la Trezoreria
Alba Iulia, reprezentată legal prin primar Gheorghe Dămian, 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 formai asociative sa 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/Oraşului/Municipiului ....................... 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 Ciugud pentru păşunatul unui număr de ........... animale din specia ...........,
situată în blocul fizic ..........., tarlaua ..........., în suprafaţă de ........... ha, identificată prin număr
cadastral ........... şi în schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
2.Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen
de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
3.Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea
contractului: bunul închiriat;
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, construcţiile realizate în baza unei autorizaţii de construire;

c)bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: utilaje,
unelte.
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 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract, conform
prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu
modificările ulterioare, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 01 mai- 31 octombrie a
fiecărui an.
2.Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, 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 10 ani prevăzut la
art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi
completări
prin
Legea
nr. 86/2014,
cu
modificările
ulterioare.
IV.Preţul închirierii
1.Preţul închirierii este de ........... lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin. (3) şi (4)
din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, 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 Ciugud, deschis
la Trezoreria Alba Iulia, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale. 5.2 Chiria va fi plătită
de către chiriaş anual, într-o singură tranşă, după cum urmează:
3.Plata chiriei se va achita, în primul an, pentru întreg anul în curs, la data semnării contractului iar
în următorii ani, chiria se va achita într-o singură tranşă până la data de 31 martie ale fiecărui an.

4.Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru
fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5.Neplata chiriei până la termenele stabilite la punctul 3 (trei) conduce la rezilierea de plin
drept a contractului, fără somaţie sau oricare altă procedură prealabilă.
6.Chiria va fi indexată annual cu rata inflaţiei.
7.Chiria se va achita în lei de către locatar.
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.
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 1 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 1 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 annual taxa pe terenul care face obiectul contractului de închiriere conform Codului
fiscal şi a Hotărârii Consiliului local Ciugud al Comunei Ciugud privind stabilirea taxelor şi
impozitelor locale;
o)locatarul are obligaţia să asigure îngrăşarea natural a păşunilor prin tarlire în suprafaţă minima de
0,50 ha/sezon, iar diferenţa cu îngrăşăminte chimice conform studiului agrochimic specific fiecărei
parcele;
p)dovada încărcăturii de animale pentru suprafaţa de păşune închiriată se va face până cel târziu la
data achitării ultei tranşe de plată;
r)să comunice toate datele necesare desfăşurării activităţii comisiei de verificare a încărcăturii
animalelor în raport cu suprafeţele utilizate şi a comisiei de verificare a îndeplinirii de către locatar
a prevederilor prezentului contract.

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: după încheierea contractului de închiriere responsabilităţile de mediu
revin locatarului;
Locatarul răspunde de: îndeplinirea tuturor responsabilităşilor de mediu prevăzute de
legislaţia în vigoare, pe toată durata contractului de închiriere.
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; Rezilierea va opera de plin drept și fără nici o altă
formalitate prealabilă.
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; Rezilierea va opera
de plin drept și fără nici o altă formalitate prealabilă.
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 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
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/email, 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 pârtilor.
6.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, unul pentru fiecare
parte, astăzi, ..................., data semnării lui, în Primăria Comunei Ciugud .

LOCATOR

LOCATAR .......................................

