
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea amenajamentului pastoral actualizat şi a închirierii prin atribuire directă 

a pajiştilor din proprietatea privată a Comunei Dorna-Arini, a Studiului de oportunitate 
privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de 
atribuire, Caietului de sarcini, preţul minim de închiriere, cerinţele minime de calificare 

ale ofertanţilor, Contractului de închiriere -  model cadru, în vederea atribuirii 
contractelor de închiriere a pajiştilor, aflate în proprietatea privată a comunei Dorna-Arini

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 15.03.2021,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat sub 

nr. 29 din 21.01.2021, în calitate de iniţiator;
- Raportul Secretarului general al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 

nr. 31 din 21.01.2021;
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava, 
înregistrat sub nr. 71 din 12.03.2021;

Luând în considerare :
- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată de Legea 
nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului 407/2013 modificat prin Ordinul 571/2015 pentru aprobarea 
contractelor -  cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încarcăturii optime de 
animale pe hectar de pajişte;

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

- HCL nr. 5/2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate pe teritoriul 
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare,



În baza prevederilor art. 108, art. 129 alin. (6) lit. „b”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”, 
art. 197 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 
3 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 - Se aprobă închirierea pajiştilor proprietate privată a comunei Dorna-Arini, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajiştilor proprietate privată a 
comunei Dorna-Arini, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă Regulamentul procedurii de atribuire conform anexei nr. 3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor 
conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă Documentaţia de atribuire privind închirierea pajiştilor, conform anexei 
nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă preţul minim de pornire la închiriere conform anexei nr. 6, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, 
iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Loredana-Rozalia GIOSANU

Contrasemnează,
X __________________________ SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Gabriel BÎRGĂOANU

X

DORNA-ARINI, 15 martie 2021 
Nr. 11



Anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local 
Dorna-Arini, Judeţul Suceava nr. 11 din 15.03.2021

N r.
Cri

TRUP PAJIŞTE PARCELA SUPRAFAŢA 
- HA-

1 GTUMALAU 1 123,00

2 RUSCA 1 1,20

3 RUSCA 2 0,31

4 RUSCA 3 0,17

5 RUSCA 4 0,13

6 RUSCA 5 0,58

7 PRISLOP 1 2,89

8 PRISLOP 2 4,70

9 PRISLOP 3 3,15

10 BADA 1 5,83

11 DRETE 1 1,63

12 MAL BISTRIŢA 1 1,53

TOTAL SUPRAFAŢA -HA- 145,12



Anexa nr. 2
La Hotărârea Consiliului Local Dorna Arini nr. 11 din 15.03.2021

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind închirierea suprafeţelor de pajişti aflate în 

proprietatea privată a comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciarnr. 18/1991, aprobata prin Legea 
86/2014, Legea 44/2018, consiliile locale ale comunelor, vor dispune cu privire la 
iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an.

1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat
Pajiştile comunale aflate în proprietatea privată a comunei Doma-Arini, Judeţul

Suceava, după cum urmează :
Nr. Trup pajişte, Nr.

parcela
Suprafaţa

-ha-
1 GIUM ALAU 1 123,00
2 RUSCA 1 1,20
3 RUSCA 2 0,31
4 RUSCA 3 0,17
5 RU SC A 4 0,13
6 RU SC A 5 0,58
7 PRISLOP 1 2,89
8 PRISLOP 2 4,70
9 PRISLOP 3 3,15
10 B A D A 1 5,83
11 DRETE I 1,63
12 M AL BISTRIŢA 1 1,53

T O T A L  S U P R A F A Ţ A  -H A - 145,12



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;
d) construirea de stani si adăposturi pentru animale;
e) executare si intretinerea cailor de acces pe trupurile de pajişti.

2.1. Motive de ordin social
în conformitate cu art .9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciarnr. 18/1991 “Pentru punerea în valoare a pajiştilor 
aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor si pentru 
folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, 
personae fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de 
închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de 7-10ani.”

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

organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 resursele financiare rezultate din 
administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv 
a municipiilor se fac venit la bugetele locale, ale comunelor, oraşelor, municipiilor si 
sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.”

2.3. Motive de mediu
a) determinarea părţilor din pajişte care sunto prite de la păsunat;
b) capacitatea de păsunat a pajiştii;
c) parcelarea păşunatului pe tarlale pentru diferite specii de animale;
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare si exploatării raţionale a pajiştii.

3. Nivelul minim al chiriei
Nivelul minim al chiriei/ha/an, conform prevederilor art. IV alin 1 din contractul 

cadru de închiriere pentru suprafeţele de pajişti, aprobat prin Ordinul 407/2013, 
modificat prin Ordinul 571/2015, este conform tabelului de mai jos, şi HG 78/2015.



Nr.crt. Trup pajişte Nr. parcela Suprafaţa
-ha-

Preţ minim 
Lei / ha

0 1 2 3 4
1 GIUM ALAU 1 123,00 88
2 RUSCA 1 1,20 34
3 RUSCA 2 0,31 34
4 RUSCA 3 0,17 34
5 RUSCA 4 0,13 34
6 RUSCA 5 0,58 34
7 PRISLOP 1 2,89 51
8 PRISLOP 2 4,70 51
9 PRISLOP 3 3,15 51
10 B A D A 1 5,83 42
11 DRETE 1 1,63 41
12 MAL BISTRIŢA 1 1,53 30

4. 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 pajiştilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Pentru punerea în 
valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor si pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, 
încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă 
de 7-10 ani.”

Se propune ca procedură de atribuire a contractului de inchiriere, atribuirea 
directa conform prevederilor Legii 44/2018.

5. Durata închirierii
Durata contractului de închiriere este de 7 ani, conform HG 78/2015.



Anexa nr. 3
la Hotărârea ConsiliuluiLocal Doma Arini nr. 11 din 15.03.2023

REGULAMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
privind închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei 

Dorna-Arini, Judeţul Suceava

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE 
ART. 1

Prezentul regulament stabileşte conţinutul-cadi*u al caietului de sarcini, 
documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere, instrucţiunile privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea 
privată a comunei, precum şi cadrul general privind contractele de închiriere de bunuri 
proprietate privată, în aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, modificată şi aprobată 
prin Legea 86/2014, precum şi a normelor de aplicare, Legea 44/2018;
ART. 2

(1) Contractul de închiriere are ca obiect pajiştile aflate in proprietatea privata a 
Comunei Dorna-Arini Judeţul Suceava.

(2) Contractul de inchiriere se încheie în conformitate cu legea română, 
indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia locatarului, pentru durata de 7 ani, conform 
HG 78/2015.
ART. 3

Pentru tinerea evidenţei documentelor si informaţiilor cu privire la desfăşurarea 
procedurilor de inchiriere si la derularea contractelor de inchiriere, se întocmesc si 
păstrează două registre:

a) registrul "Oferte", care cuprinde date si informaţii referitoare la derularea 
procedurilor prealabile încheierii contractului de inchiriere;

b) registrul "Contracte", care cuprinde date si informaţii referitoare la executarea 
contractului de inchiriere.
ART. 4

(1) Se intocmeste dosarul inchirierii pentru fiecare contract atribuit si se 
pastreaza atata timp cat contractul de inchiriere produce efecte juridice, dar nu mai 
puţin de 10 ani de la data finalizării contractului de inchiriere.

(2) Dosarul inchirierii trebuie sa cuprindă:
a) Referatul de oportunitate al inchirierii;
b) Hotărârea de aprobare a inchirierii;
c) Anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de inchiriere si 

dovada transmiterii acestora spre publicare;



d) Caietul de sarcini;
e) Documentaţia de atribuire;
f) Ofertele declarate castigatoare insotite de documentele care au stat la baza 

acestei decizii;
g) Justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;
h) Contractul de inchiriere semnat, însoţit de schiţa de amplasare a pajiştii si 

suprafaţa alocată.
h) Proces -  verbal de predare - primire amplasament;

CAP. II PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INŢIERE A ÎNCHIRIERII

SECŢIUNEA 1
Iniţiativa închirierii

ART. 5
(1) închirierea are loc ca urmare a solicitării crescătorilor de animale, persoane 

fizice sau juridice, in baza unei oferte depuse de aceştia.
(2) Iniţiativa inchirierii are la baza studiului de oportunitate care cuprinde 

următoarele elemente:
a) descrierea si identificarea bunului care urmează să fie inchiriat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică 

realizarea inchirierii;
c) preţul minim al chiriei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere;
e) perioada inchirierii;
(3) Studiul de oportunitate se aprobă de către locator.

ART. 6

SECŢIUNEA a 2-a 
Procedura de atribuire

Se stabilesc următoarele proceduri de atribuire a contractelor de inchiriere 
pajişti:

a) negocierea directă - procedura prin care locatorul negociază clauzele 
contractuale, in cazul in care este depusa o singura oferta pentru o 
parcela,

b) negociere concurentiala, când pentru aceiaşi parcela sunt depuse mai 
multe oferte. In acest caz negocierea se face de fata cu toate persoanele 
care au depus oferta pe aceiaşi parcela, oferta castigatoare fiind cea cu 
valoarea cea mai mare.



SECŢIUNEA a 3-a
Documentaţia de atribuire

ART. 7
(1) Caietul de sarcini se elaborează in confonnitate cu prevederile:

- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; legiferata prin Legea 86/2014, Legea 44/2018
- Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind 
organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe 
termen mediu si lung;
- Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor — cadru de concesiune şi închiriere 
a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor; modificat prin ordinal 571/2015;
-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al Încărcăturii 
optime de animale pe hectar de pajişte;
- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 
pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, modificata cu HG 78/2015

(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă următoarele elementele:
- informaţii generale privind obiectul inchirierii
- scopul inchirierii
-obiectul inchirierii si condiţii privind incheierea contractului 
-condiţii obligatorii privind exploatarea inchirierii 
-durata contractului de inchiriere 
-preţul minim al chiriei 
-garanţii
- regimul bunurilor utilizate de locatar in derularea inchirierii
- obligaţiile privind protecţia mediului si a persoanelor
- condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
- clauzele referitoare la încetarea contractului de inchiriere 
ART. 8

(1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeşte documentaţia de atribuire.
(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
(3) Documentaţia de atribuire va cuprinde următoarele elementele:

- Informaţii generale privind locatorul
- Instrucţiuni privind organizarea si desfăşurarea procedurii de inchiriere;
- Caietul de sarcini;



- Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
- Informaţii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea 
ofertei câştigătoare;
- Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
- Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
- Calendarul procedurii.

(4) Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de 
către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin punerea la 
dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport 
hârtie.

(5) Preţul Documentaţiei de atribuire este de 500 lei.
(6) Garanţia de participare este de 10% din valoarea totala minima pentru un an 

de zile, de inchiriere a suprafeţei solicitate, conform tabelului de mai jos ;

Nr.
Crt.

Trupul de 
pajişte

Nr.
parcela

Suprafaţa
-ha-

Preţ
minim/ha

Valoarea
totala/an

Garanţia
de

participare
1 GIUM ALAU 1 123,00 88 10824 1082
2 R U SC A 1 1,20 34 408 40
3 RUSCA 2 0,31 34 11 1
4 RUSCA 3 0,17 34 6 1
5 RUSCA 4 0,13 34 4 1
6 RU SC A 5 0,58 34 20 2
7 PRISLOP 1 2,89 51 147 15
8 PRISLOP 2 4,70 51 240 24
9 PRISLOP 3 3,15 51 161 16
10 B A D A 1 5,83 42 245 24
11 DRETE 1 1,63 41 67 7
12 M AL BISTRIŢA 1 1,53 30 46 5



SECŢIUNEA a 4-a
Reguli privind anunţul de atribuire

ART. 9
(1) Se întocmeşte anunţul de atribuire, după aprobarea documentaţiei de atribuire 

de către locator.
(2) Anunţul va cuprinde următoarele elementele:

1. Informaţii generale privind locatorul
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii 
2.1 Procedura aplicata
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire;
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire
3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire
3.3. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă
5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor
6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării

SECŢIUNEA a 5-a
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere 

ART. 11
Instrucţiunile privind organizarea si desfăşurarea procedurii de inchiriere se 

elaborează de către locator si sunt prezentate in cadrul documentaţiei de atribuire.
ART. 12

Instrucţiunile privind organizarea si desfăşurarea procedurii de inchiriere se 
elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât si pentru procedura negocierii directe.



SECŢIUNEA a 6-a
Instrucţiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor 

ART. 13
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

Regulamentului procedurii de licitaţie, documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini.
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 

perioada de valabilitate, redactata in limba romana.
(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa si până la data 

limită pentru depunere, menţionate în anuţurile publicitare si in calendarul procedurii.
(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoanei interesate.
(5) Oferta depusă la o altă adresă a locatorului decât cea stabilită sau după 

expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.
(6) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită 

pentru deschiderea acestora, locatorul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 
respectivelor oferte numai după această dată.

(7) Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, jud Suceava, 
intr-un plic inchis care va conţine documentele prevăzute din Caietul de sarcini si până 
cel târziu la data stabilita in anunţul publicitar si calendarul procedurii.

SECŢIUNEA a 7-a 
Comisia de evaluare

ART. 14
(1) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri.
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant.
(3) Comisiaeste alcătuită, din reprezentanţi ai Consiliului Local, ai aparatului de 

specialitate al Primarului, numiţi în acest scop.
ART. 15

(1) Componenţa comisiei, membrii acesteia, precum si supleanţii lor se stabilesc 
si sunt numiţi prin dispoziţia primarului.

(2) Preşedintele comisiei este numit de locator dintre reprezentanţii acestei 
comisii.

(3) Secretarul comisiei este numit de locator dintre membrii acesteia.
ART. 16

(1) Fiecare dintre membrii comisiei beneficiază de câte un vot.
(2) Deciziile comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor.



ART. 17
(1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese, astfel:
- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate 
măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict 
de interese si/sau manifestarea concurenţei neloiale.
- Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/licitare 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/licitare 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/licitare a ofertelor.

(2) Membrii comisiei de licitare 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.

A

(3) In caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de licitare îl va sesiza de 
îndată pe locator despre existenta stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea 
persoanei incompatibile, cu unul dintre membrii supleanţi.
ART. 18

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

ART. 19
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 licitarea ofertelor;
d) întocmirea proceselor-verbale;
e) întocmirea raportului de evaluare;



ART. 20
(1) Comisia este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
(2) Comisia adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de 

atribuire si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 21

Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 
informaţiilor si documentelor cuprinse în ofertele analizate.

SECŢIUNEA a 8-a
Comisia de soluţionare a contestaţiilor

ART. 22
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de 

membri.
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor i se poate 

desemna un supleant.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai 

Consiliului Local si ai aparatului de specialitate al Primarului.
ART. 23

(1) Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acesteia, 
precum si supleanţii lor sunt numiţi prin dispoziţia primarului.

(2) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit de locator 
dintre reprezentanţii comisiei.

(3) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit de locator dintre 
membrii comisiei.

(4) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor.

(5) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiei nu au dreptul de a participa la 
soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub 
sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate:

a) dacă aceştia, au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, 
rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;

b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau 

promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
(6) In exercitarea atribuţiilor sale, comisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă 

decizii in conformitate cu legislaţia in vigoare.



CAP. III ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
SECŢIUNEA 1 

Depunerea ofertelor

ART. 24
(1) Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis care va 

conţine documentele prevăzute din Caietul de sarcini.
(2) Nu se admit oferte alternative.
(3) Un ofertant nu poate depune o oferta individuala si alta oferta comuna pentru 

acelaşi lot.
ART. 25

(1) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar original semnat si daca este cazul 
stampilat de către ofertant pe fiecare pagina.

SECŢIUNEA a 2-a 
Negocierea directă

ART. 26
Locatorul derulează negocieri cu ofertantul care a depus o ofertă valabilă.
(1) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de 

atribuire.
ART. 27

(1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate 
propune locatorului solicitarea oricăror clarificări si completări necesare.

(2) In termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, 
locatorul o transmite ofertantului vizaţ.

(3) Ofertantul trebuie să răspundă la solicitarea locatorului în termen de maxim 2 
zile lucratoare de la primirea acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a 
Determinarea ofertei câştigătoare

ART. 28
(1) Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia aplică criteriul de atribuire 

prevăzut în documentaţia de atribuire.



(2) Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este cel mai mare nivel al 
chiriei.

(3) Locatorul are obligaţia de a încheia contractul de inchiriere cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, in termen de 5 zile lucratoare, după 
clarificarea contestaţiilor după caz

ART. 29
Anunţul de atribuire se afisaza la avizierul instituţiei in termen de 2 zile 

lucratoare de la data încheierii contractului de inchiriere.

SECŢIUNEA a 4-a
Anularea procedurii de atribuire a contractului de inchiriere

ART. 30
Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 

inchiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data încheierii 
contractului, numai în cazul în care se constată abateri grave de la prevederile legale 
care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.
ART. 31

Locatorul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la 
procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea 
obligaţiilor pe care aceştia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cât si motivul concret 
care a determinat decizia de anulare.

CAP. IV CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 
SECŢIUNEA 1

A

încheierea contractului de inchiriere

ART. 32
(1) Contractul de inchiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
(2) Forma si conţinutul-cadru al contractului de inchiriere sunt prezentate în 

cadrul Documentaţiei de atribuire, in conformitate cu Ordinul MADR 407/2013, 
modificat prin ordinal 571/2015.



ART. 33
A

In cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, 
acesta pierde garanţia de participare, iar locatorul incheie contractul de inchiriere cu 
ofertantul clasat pe locul 2, in condiţiile in care oferta indeplineste condiţiile de 
valabilitate.

SECŢIUNEA a 2-a 
Drepturile si obligaţiile locatarului

ART. 34
A

(1) In temeiul contractului de inchiriere, locatarul dobândeşte dreptul de a 
exploata, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile proprietate privata a Comunei Doma- 
Arini care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator.

(2) 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.

ART. 35
A

(1) In temeiul contractului de inchiriere, locatarul are obligaţia să asigure 
exploatarea eficientă, în regim de continuitate si permanenţă, a bunurilor proprietate 
privata a Comunei Doma Arini care fac obiectul inchirierii.

(2) Locatarul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii.
(3) Locatarul este obligat să plătească chiria Ia valoarea si în modul stabilit în 

contractul de inchiriere.
(4) Locatarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor 

proprietate privata a Comunei Dorna Arini.
ART.36

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. 
ART.37

In 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 Dorna Arini, în condiţiile stipulate în 
contract, până la preluarea acestora de către locator.
ART. 38

In 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.



SECŢIUNEA a 3-a 
Drepturile si obligaţiile locatorului

ART. 39
(1) Pe durata contractului de inchiriere, locatorul are dreptul să inspecteze 

bunurile inchiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar.
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează potrivit legislaţiei pajiştilor de 

către imputemicitul desemnat prin dispoziţia primarului, care va informa in scris 
Consiliul Local cele constatate cu notificarea prealabilă a locatarului si în condiţiile 
stabilite în contractul de inchiriere.
ART. 40

(1) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 
contractului de inchiriere, in condiţii legale, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local.

(2) Locatarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii 
stabilite de locator, fără a putea solicita încetarea contractului de inchiriere.
ART. 41

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

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

(3) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

SECŢIUNEA a 4-a
A

încetarea contractului de inchiriere

ART. 42
Contractul de inchiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a 

fost încheiat.
ART. 43

(1) 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;

A

(2) In 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.



(3) Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate locatarului si modul de 
plată a acestora. In caz de dezacord, acestea se stabilesc de către Judecătoria în a cărui 
rază teritorială se află sediul locatorului, dacă părţile nu stabilesc altfel.
ART. 44

/V

In cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi 
prin contractul de închiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 
îndreptăţită sa rezilieze contractul, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc 
altfel.
ART. 45

(1) în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în 
cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata, acesta va notifica de îndată 
locatorului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 
declarând renunţarea la închiriere.

(2) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru 
prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1).
ART. 46

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.

CAP. VI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
ART. 47

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes 
legitim printr-un act al locatorului, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia 
inchirierilor de bunuri proprietate privata, poate depune contestaţie în termen de 2 zile 
calendaristice, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, cu privire la un act al 
locatorului considerat nelegal.

(2) în vederea soluţionării contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are 
dreptul să se adreseze comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) înainte de a se adresa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, persoana 
vătămată notifică locatorului cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în 
materia inchirierilor de bunuri proprietate privata si la intenţia de a sesiza comisia de 
soluţionare acontestatiilor.



(4) 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.

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

(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea de la locator, consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite 
locatorului o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea 
contestaţiei.

(7) Locatorul poate incheia contractul de inchiriere numai după comunicarea 
deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
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CAIET DE SARCINI
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Anexa nr. 4 Ia Hotărârea Consiliului Local 
Dorna-Arini, Judeţul Suceava nr. 11 din 15.03.2021

CAIET DE SARCINI
privind închirierea pajiştilor, aflate in proprietatea privata a 

comunei Dorna-Arini Judeţul Suceava

Având in vedere prevederile:
- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991,aprobata prin Legea nr.86/2014 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei 
si pădurilor si al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003 pentru aprobarea 
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, pe termen mediu si lung, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 44/2018 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente 
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
- Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministrul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei Publice nr. 407 din 31.05.2013 pentru aprobarea 
contractului-cadru de concesiune/inchiriere a suprafeţelor de pajişti aflate in domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor,modificat prin ordinal 
571/2015;
-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al Încărcăturii optime 
de animale pe hectar de pajişte;
- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 
pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 cu modificări prin HG 78/2015



1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII
1.1 Descrierea si identificarea bunului care urmează să fie inchiriat
Pajiştile aflate în domeniul privat al primăriei comunei Doma-Arini Judeţul 

Suceava.

Tabel nr.l

Nr.
Crt.

TRUP PAJIŞTE PARCELA SUPRAFAŢA 
- HA-

1 GIUM ALAU 1 123,00
2 RU SC A 1 1,20
3 RUSCA 2 0,31
4 RUSCA 3 0,17
5 RUSCA 4 0,13
6 RUSCA 5 0,58
7 PRISLOP 1 2,89
8 PRISLOP 2 4,70
9 PRISLOP 3 3,15
10 B A D A 1 5,83
11 DRETE I 1,63
12 M AL BISTRIŢA 1 1,53

TOTAL SUPRAFAŢA -HA- 145,12

1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul inchirierii;
închirierea pajiştilor de pe raza localităţii, in contextual legii devine suprafaţa 

disponibila in vederea iniţierii procedurii de inchiriere prin ajungerea la termen a 
contractelor de concesiune incheiate de către primărie anterior.

Imbunatatirea nivelului de producţie si utilizarea pajiştilor, reprezintă o axa 
prioritara a autoritatii locale, fiind in corelaţie directa cu cantitatea si calitatea 
producţiilor animaliere obţinute, in special prin pasunatul speciilor de bovine si ovine.

1.3 Condiţiile de exploatare a inchirierii
Pentru suprafaţa de pajişte care se inchiriaza, locatarul are obligaţia executării 

lucrărilor de ameliorare conform programului de ameliorare si amenajamentului 
pastoral, la data intrării in vigoare, pe toata perioada utilizării,in vederea ridicării 
producţiei de masa verde/ha,atat cantitativ cat si calitativ,prin aceasta dând posibilitatea



utilizatorului de a obţine produse animaliere (came,lapte,cas etc) cantitativ si 
calitativ,care prin comercializare duce la obţinerea veniturilor necesare fermei.

2. SCOPUL
a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
b) realizarea păsunatului raţional pe grupe de animale si pe tarlale, in scopul menţinerii 
calităţii covorului vegetal;
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte.
d) construirea de stani si adăposturi.

3. OBIECTUL ÎNCHIRIERII SI CONDIŢII PRIVIND ÎNCHEIEREA 
CONTRACTULUI

3.1. Obiectul închirierii il constituie inchirierea pajiştilor aflate in domeniul privat 
al Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, situate in zonele prezentate in tabelul nr. 1.

3.2. Terenurile sunt libere de sarcini si intra in posesia efectiva a locatarului odata 
cu semnarea procesului verbal de predare - primire.

3.3. Atribuirea contractului de închiriere se face numai dacă se îndeplinesc 
condiţiile de calificare în conformitate cu caietul de sarcini si cu documentaţia de 
atribuire asigurându-se încărcătura minima de animale/ha deţinute în exploataţie, 
conform Amenajamentului patoral, respectiv de 0,67 UVM/ha, inscrise în REGISTRUL 
NATIONAL A EXPLOATATIEI (RNE),



TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE MARI 
conform Ordinului 544/2013

Categoria de animale Coeficientul de 
conversie Capete/UVM

Tauri, vaci şi alte bovine de 
mai mult de 2 ani, ecvidee de 
mai mult de 6 luni

1,0 1,0

Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5
Ovine 0,15 6,6
Caprine 0,15 6,6

4. CONDIŢII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA ÎNCHIRIERII

4.1. Locatarul are obligaţia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de 
continuitate si de permanenta a terenului ce face obiectul inchirierii. In acest scop el 
trebuie sa respecte incarcatura de animale/ha minima 0,67 UVM/ha, pentru toata 
perioada sezonului de pasunat, prezentând in acest sens in fiecare an,adeverinţa de la 
medical veterinar, din care sa rezulte animalele inscrise in RNE pe specii si anume 
ovine,caprine,bovine(pe grupe de varsta bovine mai mari de 2 ani, bovine 6 luni-2 ani, 
bovine sub 6 lun i), adeverinţa ce va fi depusa la registratura Primăriei comunei Doma- 
Arini, pana cel târziu in data de 01 februarie a anului respectiv. Daca din datele prezentate 
in adeverinţa reiese ca nu este respectata incaracatura minima 0,67
UVM/ha, pentru lotul respectiv si daca nu se respecta data maxima de depunere a 
adeverinţei, atunci contractul se reziliaza de drept.
4.5. Locatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la indeplinirea 
contractului de inchiriere.
4.6. Deasemeni locatarul va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul 
inchirierii si va tine cont de Strategia privind organizarea activitatii de imbunatatire si 
exploatare a pajiştilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul 
ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor si al ministrului administraţiei publice 
nr. 226/235/2003, cu modificările si completările ulterioare.
4.7. Locatarul v-a efectua anual lucrări de ameliorare stabilite de către specialişti, pentru 
suprafaţa de pajişte utilizata si care vor fi aduse la cunoştinţa, in conformitate cu legislaţia 
pajiştilor odata cu incheierea contractului.

Utilizatorul este obligat a tine un CAIET DE LUCRU (a cărui model va fi inaintat 
odata cu incheierea contractului) pentru toata perioada utilizării suprafeţei de paj iste,unde 
va consemna anual lucrările de ameliorare efectuate,stabilite prin programul de



ameliorare sau amenajamentul pastoral, la data intrării in vigoare. Acest caiet de lucru 
va fi prezentat spre verificare imputemicitului primăriei desemnat de către primar prin 
dispoziţie. Prin aceasta utilizatorul face dovada utilizării in mod rational a suprafeţei de 
pajişti închiriate,si folosirea ajutorului de stat (subvenţiei) in scopul acordat.
4.8. Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia sa respecte toate prevederile 
si procedurile ce decurg din legislaţia privind protecţia mediului.
4.9. înainte de ieşirea la pasunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor prin 
certificatele eliberate de circumscripţia sanitar - veterinara.
4.10. Locatarul are obligaţia sa anunţe circumscripţia sanitar -  veterinara si Primăria 
comunei Doma-Arini, in termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, apariţia unor 
boli infectocontagioase sau a mortalitatii animalelor.
4.11. Locatarul este obligat sa plateasca anual impozitul pe terenul care face obiectul 
contractului de inchiriere conform Codului fiscal privind stabilirea taxelor si impozitelor 
locale.
4.12. Locatarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte, terenul si lucrările ce 
fac obiectul contractului de inchiriere.
4.13. Locatarul este obligat sa intrebuinteze bunul imobil -  terenul -  potrivit destinaţiei 
sale -  păşune.
4.14. Locatorul are dreptul ca prin imputemicitii sai sa controleze modul cum este folosit 
si intretinut de către locatar terenul inchiriat si sa ia masurile ce se impun in vederea unei 
bune intretineri si folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite in cadrai licitaţiei.
4.15. Terenul inchiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul 
in care a fost inchiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise
4.16. La incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen, locatarul este obligat 
sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur in mod gratuit si libere 
de orice sarcini, fara nici o pretenţie de despăgubire.

5. PERIOADA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Perioada contractului de inchiriere este de 7 ani.



6.PRETUL MINIM AL ÎNCHIRIERII
6.1. Preţul minim al licitaţiei este conform tabelului de mai jo s :

Nr.
Crt.

TRUP PAJIŞTE PARCELA SUPRAFAŢA 
- HA-

PREŢ MINIM 
LEI/HA

1 G IUM ALAU 1 123,00 88

2 RUSCA 1 1,20 34

3 RUSCA 2 0,31 34

4 RUSCA 3 0,17 34

5 RUSCA 4 0,13 34

6 RUSCA 5 0,58 34

7 PRISLOP I 2,89 51

8 PRISLOP 2 4,70 51

9 PRISLOP 3 3,15 51

10 B A D A 1 5,83 42

11 DRETE 1 1,63 41

12 M AL BISTRIŢA 1 1,53 30

T O T A L  SU PR A FA T  

-H A -

145,12

6.2. închirierea suprafeţelor de pajişti se face prin atribuire directa
6.3. Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa in funcţie de indicele de inflaţie 
aferent anului fiscal respectiv si in conformitate cu prevederile HG 78/2015.
6.4. Taxa de inchiriere anuala se va achita in lei, de către locatar in două transe: 30% 
până la data de 31 mai si 70% până la data de 31 octombrie a fiecărui an.
6.5. Chiria obtinuta din inchiriere va reprezenta venit la bugetul local.



7. GARANŢII
7.1. Pentru a participa la negociere privind inchirierea pajistelor apartinand comunei 
Doma-Arini, persoanele fizice sau juridice, vor achiziţiona caietul de sarcini contra cost 
in suma de 500 lei si va depune garanţia de participare in cuantum de 10%, din valoarea 
totala aferenta unui an de zile conform tabelului

Nr.
crt.

TRUP
PAJIŞTE

PARCE
LA

SUPRAFAŢA 
- HA-

TOTAL 
VALOARE 
PE UN AN 

ZILE

GARANŢIE 
10% DIN 
TOTAL 

VALOARE

1 GIUMALAU 1 123,00 10824 1082

2 RUSCA 1 1,20 408 40

3 RUSCA 2

o
' 11 1

4 RUSCA 3 0,17 6 1

5 RUSCA 4 0,13 4 1

6 RUSCA 5 0,58 20 2

7 PRISLOP 1 2,89 147 15

8 PRISLOP 2 4,70 240 24

9 PRISLOP 3 3,15 161 16

10 BADA 1 5,83 245 24

11 DRETE 1 1,63 67 7

12 MAL BISTRIŢA 1 1,53 46 5

7.2. Fiecare ofertant este obligat sa depună garanţia de participare pentru trupul(parcela) 
pentru care ofertează.
7.3. Ofertanţilor necastigatori li se va restitui garanţia de participare la cerere după 
finalizarea procedurei de licitaţie. Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru 
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se 
află în oricare dintre următoarele situaţii:



a) îsi retrage oferta în perioada desfăşurării campaniei de inchiriere;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilita pentru încheierea 
contractului de inchiriere sau daca refuza încheierea contractului.
7.4. Garanţia de participare (chitanţa) se va prezenta in original, de către toti 
ofertanţii,introdusa in plic.
7.5. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, in cuantumul, forma si avand 
perioada de valabilitate solicitate in documentaţia de atribuire, vor fi respinse in cadrul 
şedinţei de deschidere a ofertelor.
7.6. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egala cu perioada de 
valabilitate a ofertei de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
7.7. In cazul unei contestării depuse si respinse de către organele abilitate să soluţioneze 
contestaţia, autoritatea contractanta va retine contestatorului garanţia de participare.
7.8. Ofertantului câştigător garanţia de participare se include in cadrul chiriei pentru 
primul an de utilizare.

8.REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA 
ÎNCHIRIERII
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirieriii sunt:
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice 
sarcini locatorului, la incetarea contractului de inchiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile 
care fac obiectul inchirierii-pasunea
b) bunuri de preluare -  sunt considerate construcţiile realizate in condiţiile legii 
pajistelor, construcţii care la expirarea contractului revin locatorului.
c) bunuri proprii -  sunt bunurile care la incetarea contractului de inchiriere, raman in 
proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut locatarului si au 
fost utilizate de către acesta pe toata durata inchirierii-utilaje,unelte,etc.

9. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI SI A PERSOANELOR
9.1 Pe durata executării unor construcţii (stâni,saivane,spatii pentru muncitori etc.) se vor 
lua masuri pentru protejarea calitatii aerului, apei si solului conform legislaţiei in vigoare.
9.2 Dejecţiile de la animale vor fi folosite in amestec cu apa pentru fertilizarea zonei de 
pasunat si asigurare masa furajera.
9.3 Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate, împotriva 
atacurilor animalelor din ferme.

10. CONDMILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE
10.1 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 exploataţilor, existente pe raza teritorial administrative 
a comunei Doma-Arini, 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 ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. 
Asociaţiile crescătorilor de animale 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 cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii 
pentru atribuirea directă a contractului.
Asociaţiile crescătorilor de animale locali, persoanele juridice cu sediul social pe 
teritoriul localităţii respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru 
pajiştile aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun 
un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animalele 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor care asigură încărcătura minimă, conform 
prevederilor art. 10 alin. (1)."
10.2 Oferta se transmite într-un singur plic inchis, care se înregistrează, la primăria 
comunei Doma-Arini -  secretar, judeţul Suceava, care vor fi inscrise in ordinea primirii 
ofertelor, în registrul "Oferte", precizându-se data si ora,conform anunţului.
10.3 Pe plic se va scrie obiectul inchirierii pentm care este depusă oferta (inchiriere trupul
de pajişte........... parcela nr............in suprafaţa de.........ha ) si adresa ofertantului (nume
prenume........,localitatea..........satul........ strada........n r ....) si un număr de telefon.
10.4 Plicul va trebui să conţină:

PENTRU PERSOANE FIZICE ;

- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini -  Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentm participare -  Chitanţa
- dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor -  Adeverinţa de la medical 
veterinar de circumscripţie privind: codul de exploatatie, numerele matricole, locul 
exploatatiei si numaml de animale deţinute astfel

- Ovine si caprine............ capete total
- Bovine.. .capete total........ d.c

a) Bovine cu varsta peste 2 ani capete,
b) Bovine cu varsta intre 6 luni si 2 ani capete,
c) Bovine cu varsta sub 6 luni capete.

- adeverinţă de la registrul agricol;
- copie de pe cartea de identitate ;
- adeverinţa privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria



in a cărei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are 
obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie 
legalizata.

PENTRU PERSOANE JURIDICE (asociaţii crescători de animale, societari 
comerciale, p.f,a, ii, if, cooperative agricole,etc.)
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini -  Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare -  Chitanţa
- certificatul de inscriere in registrul asociaţiilor si fundaţiilor al asociaţiei -  copie 
conform cu originalul;
- tabel nominal cu membrii asociativi din cadrul asociaţiilor crescătorilor de animale 
semnat si stampilat de către preşedintele asociaţiei conform modelului
a )denumirea asociaţiei; 
b )sediul asociaţiei;

TABEL NOMINAL CU MEMBRII ASOCIATIVI
Nr.crt. Nume si prenume CNP Localitatea semnătură
1 X X X X
2 X X X X

- adeverinţe pentru fiecare membru asociativ de la medicul veterinar cu nr de animale 
inscris in RNE după modelul de la persoane fizice;
- certificat de inregistrare CUI -  copie conform cu originalul,pentru societăţi comerciale,
- statutul societăţii comerciale,p.f.a,ii,if,cooperative agricole, din care sa rezulte faptul ca 
au ca activitate de baza-creşterea animalelor,
-adeverinţa de la medicull veterinar ca persoana juridica mai sus menţionata,este inscrisa 
in RNE cu animale după modelul de la personae fizice.
- copie de pe cartea de identitate -  a preşedintelui de asociaţie sau după caz 
administratorul societarii,p.f.a,ii,if,cooperative;
- imputemicire legalizata la notar pentru delegat din partea asociaţiei sau persoana 
juridica,in cazul in care preşedintele sau administratorul nu poate participa la şedinţa de 
licitaţie;
-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanelor juridice, din care 
sa rezulte ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
- adeverinţa privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria
in a cărei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are 
obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie 
legalizata.



în c h ir ie r e a  s u p r a f e ţ e l o r  d e  p a j iş t i  s e  f a c e  p r in  a t r ib u ir e
DIRECTA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

Şedinţa de atribuire se desfăşoară la data de 19.04.2021, locul - Primăria Comunei 
Doma-Arini, ora 12.

In cazul in care pentru aceiaşi suprafaţa de pajişte sunt depuse mai multe oferte, 
comisia de evaluare va negocia preţul cu fiecare ofertant in parte, iar atribuirea suprafeţei 
de pajişte va fi in favoarea celuia care a oferit un preţ mai mare.

Pasul de negociere este de 5% din valoarea preţului mininVha.

11.CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ÎNCHIRIERE
11.1. Contractul de inchiriere inceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a 
acestuia.
11.2. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea unilaterala 
de către proprietar.
11.3 In cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către 
locator, cu plata unei despăgubiri in sarcina locatarului in termen de 30 zile de la 
notificare si predarea bunului inchiriat liber de sarcini.
11.4 Plata chiriei se va face in două transe: 30% până la data de 31 mai si 70% până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an. Nerespectarea termenelor de plata duce la rezilierea 
contractului.
11.5 Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza terenul 
unui tert.
11.6 Locatarul poate renunţa la inchiriere din motive obiective, justificate.
11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.
11.8. La încetarea din orice cauza a contractului de inchiriere, bunul care a făcut obiectul 
contractului va fi retumat proprietarului liber de sarcini.

CONSILIUL LOCAL, AL COMUNEI DORN A-ARINI 
JUDEŢUL SUCEAVA

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, SECRET^R^GENiR^L AL COMUNEI,



Anexa nr. 5 Ia Hotărârea Consiliului Local 
Dorna-Arini, Judeţul Suceava nr. 11 din 15.03.2021

Aprobat,
PRIM ARUL C 

Andreî-Stefa
UNEI,

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ

privind închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a 
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

1. Informaţii generale privind proprietarul

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii

3. Condiţii generale ale închirierii

4. Condiţii specifice de solicitare în vederea atriburii directe

5. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere

6. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire directă

7. Drepturile şi obligaţiile părţilor

8. Soluţionarea litigiilor

9. Dispoziţii finale



1. Informaţii generale privind proprietarul:
Comuna Dorna-Arini
Adresa: Comuna Dorna-Arini, sat Cozăneşti, nr. IA, judeţul Suceava 
Tel: 0230576018, Fax: 0230576126 
Email: primariadomaarini@yahoo.com

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de la sediul primăriei Comunei Dorna-Arini.
Depunerea ofertelor: 06.04.2021 -  17.04.2021
Şedinţa de atribuire se desfăşoară la data de 19.04.2021, locul - Primăria Comunei Dorna-Arini, ora 12.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii
2.1. Descrierea bunului care urmează să fie închiriat

Obiectul închirierii îl constituie închirierea prin atribuire directă conform prevederilor O.U.G. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata si a prevederilor H.G. nr. 1064/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea 
si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Codului civil, pentru punerea in valoare a 
păşunilor disponibile si folosirea optima a acestora.

Utilizarea pajiştilor aflate in domeniul privat al comunei Dorna-Arini se face de către crescătorii 
de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele înscrise in Registrul national al exploatatiilor, 
membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei.

2.2. Destinaţia bunului ce face obiectul închirierii
închirierea pajiştilor de pe raza localităţii, in contextual legii devine suprafaţa disponibila in vederea 

iniţierii procedurii de inchiriere prin ajungerea la termen a contractelor de concesiune incheiate de către 
prhnarie anterior.

2.3. Condiţii de exploatare a închirierii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, 
urmărite de către proprietar privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

Pentru suprafaţa de pajişte care se inchiriaza, locatarul are obligaţia executării lucrărilor de 
ameliorare conform programului de ameliorare si amenajamentului pastoral, la data intrării in vigoare, 
pe toata perioada utilizării, in vederea ridicării producţiei de masa verde/ha,atat cantitativ cat si calitativ, 
prin aceasta dând posibilitatea utilizatorului de a obţine produse animaliere (came,lapte,cas etc) cantitativ 
si calitativ, care prin comercializare duce Ia obţinerea veniturilor necesare fermei.

3. Condiţii generale ale închirierii
Obiectul închirierii il constituie închirierea pajiştilor aflate in domeniul privat al Comunei Dorna- 

Arini, judeţul Suceava.
Terenurile sunt libere de sarcini si intra in posesia efectiva a locatarului odata cu semnarea 

procesului verbal de predare - primire.
Atribuirea contractului de inchiriere se face numai dacă se îndeplinesc condiţiile de calificare în 

conformitate cu caietul de sarcini si cu documentaţia de atribuire asigurându-se încărcătura minima de 
animale/ha deţinute în exploataţie, conform Amenajamentului patoral, respectiv de 0,67 UVM/ha, 
inscrise în REGISTRUL NATIONAL A EXPLOATATIEI (RNE).

mailto:primariadomaarini@yahoo.com


TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE MARI 
conform Ordinului 544/2013

Categoria de animale Coeficientul de conversie Capete/UVM

Tauri, vaci şi alte bovine de mai 
mult de 2 ani, ecvidee de mai mult 
de 6 luni

1,0 1,0

Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6

Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5

Ovine 0,15 6,6

Caprine 0,15 6,6

4. Condiţiile specifice de solicitare, in vederea atribuirii directe
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 exploatat ii lor, existente pe raza teritorial 
administrative a comunei Doma-Arini, 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 ulterioare, pentru 
suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o 
perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
Perioada contractului de închiriere este de 7 ani.

Asociaţiile crescătorilor de animale 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 
cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.

Asociaţiile crescătorilor de animale locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii 
respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii focali de 
animale având un număr de animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţii lor care asigură 
încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1).

Oferta se transmite într-un singur plic închis, care se înregistrează, la primăria comunei Dorna- 
Arini -  secretar, judeţul Suceava, care vor fi inscrise in ordinea primirii ofertelor, în registrul "Oferte", 
precizându-se data si ora,conform anunţului

Pe plic se va scrie obiectul închirierii pentru care este depusă oferta (închiriere trupul de
pajişte.............parcela nr............. in suprafaţa de..........ha ) si adresa ofertantului (nume
prenume......... localitatea...........satul........ strada.........n r ....) si un număr de telefon.

Plicul va trebui să conţină:
PENTRU PERSOANE FIZICE ;
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini -  Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare -  Chitanţa
- dovada înregistrării in Registrul National al Exploatatiilor -  Adeverinţa de la medical veterinar de 

circumscripţie privind: codul de exploatatie, numerele matricole, locul exploatatiei si numărul de animale



deţinute astfel
- Ovine si caprine..............capete total
- Bovine,, .capete total......... d.c
a) Bovine cu varsta peste 2 ani capete,
b) Bovine cu varsta intre 6 luni si 2 ani capete,
c) Bovine cu varsta sub 6 luni capete,

- adeverinţă de la registrul agricol;
- copie de pe cartea de identitate;
- adeverinţa privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria in a cărei raza 
teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local 
valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.

PENTRU PERSOANE JURIDICE (asociaţii crescători de animale, societăţi comerciale, p.f,a, ii, if, 
cooperative agricole,etc.)
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini -  Chitanţa
- dovada plaţii garanţiei pentru participare -  Chitanţa
- certificatul de inscriere in registrul asociaţiilor si fundaţiilor al asociaţiei -  copie conform cu originalul;
- tabel nominal cu membrii asociativi din cadrul asociaţiilor crescătorilor de animale semnat si stampilat 
de către preşedintele asociaţiei conform modelului
a )denumirea asociaţiei; 
b )sediul asociaţiei;

TABEL NOMINAL CU MEMBRII ASOCIATIVI
Nr.crt. Nume si prenume CNP Localitatea semnătură
1 X X X X
2 X X X X

- adeverinţe pentru fiecare membru asociativ de la medicul veterinar cu nr de animale inscris in RNE 
după modelul de la persoane fizice;
- certificat de inregistrare CUI -  copie conform cu originalul, pentru societăţi comerciale,
- statutul societăţii comerciale,p.f.a,ii,if,cooperative agricole, din care sa rezulte faptul ca au ca activitate 
de baza-cresterea animalelor,
- adeverinţa de la medicull veterinar ca persoana juridica mai sus menţionata,este inscrisa in RNE cu 
animale după modelul de la personae fizice.
- copie de pe cartea de identitate -  a preşedintelui de asociaţie sau după caz administratorul societăţii, 
p.f.a, ii, if, cooperative;
- imputemicire legalizata la notar pentru delegat din partea asociaţiei sau persoana juridica,in cazul in 
care preşedintele sau administratorul nu poate participa la şedinţa de licitaţie;
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanelor juridice, din care sa rezulte ca 
nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
- adeverinţa privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Primăria in a cărei raza 
teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante Ia bugetul local 
valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.

5. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere
Contractul de închiriere inceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.
In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către proprietar.



In cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata 
unei despăgubiri in sarcina locatarului in termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului închiriat 
liber de sarcini.

Plata chiriei se va face in două transe: 30% până la data de 31 mai si 70% până la data de 31 
octombrie a fiecărui an. Nerespectarea termenelor de plata duce la rezilierea contractului.

Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza terenul unui tert.
Locatarul poate renunţa la închiriere din motive obiective, justificate.
Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare.
La Încetarea din orice cauza a contractului de Închiriere, bunul care a făcut obiectul contractului va 

fi retumat proprietarului liber de sarcini.

6. Instrucţiuni privind organizarea sl desfasurarea procedurii de atribuire directa
Procedura de atribuire directa se desfasoara daca exista cel puţin un solicitant care indeplineste 

cumulativ condiţiile stabilite in prezenta documentaţie de atribuire.
După primirea cererilor, in perioada anunţata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul de 

intrare ieşire, acestea vor fi predate comisiei de atribuire, si se va desfasura procedura de atribuire la data 
fixata.

Comisia de atribuire verifica daca cererea si documentele intrunesc condiţiile de participare 
prevăzute in prezenta documentaţie.

In cazul in care o cerere nu respecta toate cerinţele sau nu conţine toate documentele solicitate prin 
prezenta documentaţie, este declarată neconformă si nu va fi luata in considerare la procedura de 
atribuire directa.

Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei Dorna- 
Arini care solicita inchirirerea prin atribuire directa, trebuie sa fie legal constituite .
In situaţia in care exista doua sau mai multe cereri de atribuire directa pentru aceleaşi pajişti (bloc 
fizic/trup păşune), si solicitanţii nu ajung la un consens in ceea ce priveşte atribuirea directa, comisia 
de atribuire va proceda la atribuirea terenului in favoarea solicitantului ce oferă preţul cel mai mare.

Cererile de atribuire pajişti primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in 
anunţul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directa si inapoiate solicitanţilor.

Comisia de atribuire are dreptul sa descalifice orice solicitant care nu îndeplineşte, prin 
documentele prezentate, condiţiile prevăzute in documentaţia de atribuire.

7. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Drepturile si obligaţiile pârtilor sunt prevăzute in contractul de includere.

8. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel aparute intre părţile contractante in cursul derulării contractului sunt de 

competenta instanţelor judecătoreşti, daca nu pot fi rezolvate pe cale amiabila intre parti.

9. Dispoziţii finale
Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia 

desfăşurării procedurii de atribuire directa, comisia de atribuire directa poate lua decizii in limitele 
competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi 
consemnate in procesul verbal al şedinţei de atribuire directa si notificate in mod corespunzător 
solicitanţilor.

Contractul de inchiriere se va încheia numai după comunicarea rezultatului atribuirii către toti 
solicitanţii participanţi



Anexa nr. 6
la Hotărârea Consiliului Local Dorna-Arini, Judeţul Suceava, nr. 11 din 15.03.2021

PRIMĂRIA COMUNEI DORNA-ARINI 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PREŢUL MINIM DE ÎNCHIRIERE

Având în vedere:
- H.G. nr. 78/2015,
- Ordinul nr. 407/2013 modificat prin Ordinul nr. 571/2015 referitor contractele cadru,
- Hotararea Consiliului Judeţean Suceava, privind preţul produselor agricole stabilit pentru anul 2021,

î



PRODUCŢIA TOTALA DE MASA VERDE PE TRUPURI DE PAJIŞTI

Producţia de masa verde pe suprafaţa de pajişte s-a apreciat in funcţie de calitatea pajistei astfel;

Nr.
Crt.

Trupul de pajişte 1 Parcela 
Nr.

Suprafaţa
ha

Producţie
m.v/ha

to

Total producţie 
masa verde/suprafata, 

to
1. GIUMAL.AU 1 123,00 4 492
2. RUSCA

3. RUSCA

4. RUSCA 1 - 5

5. RUSCA 2,39 3 7
6. RUSCA

7. PRISLOP

8. PRISLOP 1 -3 39. PRISLOP 10,74 35

10. BADA 5,83 3 18
11. DRETE 1,63 3 5
12. MAL BISTRIŢA 1,53 3 4

TOTAL X
145,12 X X
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D E V I Z

privind valoarea lucrărilor minime manuale a se executa pe un hectar de pajişte anul 2021
COD

LUCRARE
DENUMIRE 

A LUCRĂRII
Categoria de 
coplexitate a 

lucrării

U.M. Suprafaţa Gr.
acoperire

%

Norma
zinică

Zile/
Om

necesare

Tarif
unitar

Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1778
Combaterea 
manuală prin 

cosire a 
buruienilor

1 ha 1 10-20 2,5000 1 112 112

TOTA]L DEVIZ 112
NOTA:

- Tarifele sunt corelate la un venit minim de 2300 lei,incepand cu data de 01.01.2021
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PREŢUL MINIM ÎNCHIRIERE

Nr.
parc
ela

y

Trupul de 
pajişte

Supraf
aţa

totala
ha

Producţia 
totala de 
masa 
verde 
to.

Valoarea 
producţiei 
de masa 
verde 

corelata cu 
preţul 

mediu al 
C.J.

Suceava
(0.05

lei/Kg) (50 
lei/to)

Suprafaţa
supusa

lucrărilor
de

ameliorare
2021
-ha-

Cheltuiel 
i pentru 
un ha 
pajişte 
supus 

lucrărilor 
de

ameliora
re

2021
lei

Cheltuieli
totale

privind
lucrările

de
ameliorar

e
2021
lei

Diferen
ta

valoare

lei

Preţ minim 
de

inchiriere 
lei / 
ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ 1. GIUM ALAU

123,00
492 24600

123,00
112 13776 10824 88

2. RUSCA 1 1,20 1,20

3. RUSCA 2 0,31 0,31

4. RUSCA 3 0,17 0,17

5. RUSCA 4 0,13 0,13
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6. RUSCA 5 o Ui Q
O 0,58

TOTAL RUSCA 2,39 7 350 2,39 112 268 82 34

7 PRISLOP 1 2,89 2,89

8. PRISLOP 2 4,70 4,70

9. PRISLOP 3 3,15 3,15

TOTAL PRISLOP 10,74 35 1750 10,74 112 1203 547 51

10. BADA 5,83 18 900 5,83 112 653 247 42

11. DRETE 1,63 5 250 1,63 112 183 67 41

12. MAL BISTRIŢA 1,53 4 217 1,53 112 171 46 30

CONSILIUL LOCAL SECRETAÎ£GENERAL COMUNĂ

PREŞEDINTE SEDrNTĂ BÎRGA07&A GABRIEL
’  y . x .  ’  x  ' 1  \
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