


ANEXA  NR. 1 la Hot. 13/2015 

 

Suprafetele de pajisti apartinand 

comunei Teliucu Inferior propuse pentru inchiriere 

 

 

Nr. 

crt 

Denumire pajiste Nr. 

bloc fizic 

Suprafata 

(ha) 

Incarcatura de animale 

unitate vita mare (UVM) 

Incarcatura 

minima 

Incarcatura 

optima 

1 Fraga 86936-577 12,00 3,60 6,72 

2 Iuba 86936-194, 86936-399 2,72 0,82 1,52 

3 Dealu Mare 86936-533 6,47 1,94 3,62 

4 Izlaz "Dealu Marului" CF 116 Teliucu Inferior 21,00 6,30 11,76 

5 Sub holde 86936-586 12,50 3,75 7,00 

6 Rapele Dealului 86936-582 13,50 4,05 7,56 

7 Buduroni 86936-629 10,00 3,00 5,60 

8 Fata Linginii 86936-518 15,00 4,50 8,40 

9 Locul Taurului 86936-609 2,00 0,60 1,12 

10 Cotete 86936-71 1,50 0,45 0,84 

11 Cotete 86936-72 4,50 1,35 2,52 

12 Cotete 86936-74 3,50 1,05 1,96 

13 Cotete 86936-76 2,00 0,60 1,12 

14 Poiana Mare 86936-51 3,00 0,90 1,68 

Total 109,69 x x 

 
 

Teliucu Inferior, la 12.02.2015 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                  CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
       

  Danaila Georgel                 Matei Sebastian Teodor 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 LA 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

 

 1.Informatii generale privind obiectul inchirierii: 
 1.1.Descrierea bunului care urmeaza sa fie inchiriat; 

 -terenuri cu categoria de folosinta “pajiste” in suprafata totala de 109,69 ha, 

apartinand comunei Teliucu Inferior, conform Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 13/2015. 

Fiecare trup de pasune va fi licitat in parte. Pretul de pornire va fi acelasi pentru 

fiecare. 

 

 1.2. Destinatia bunului ce face obiectul inchirierii. 

Inchirierea se face pentru mentinerea suprafetelor de pajisti, punerea acestora in 

valoare, cu asigurarea incarcaturii optime de animale si vor fi folosite exclusive 

pentru pasunatul animalelor. 

1.3.Conditiile de exploatare a inchirierii si obiectivele de ordin economic, 

financiar, social si de mediu, urmarite de catre proprietar privind exploatarea 

eficace a bunului ce face obiectul inchirierii. 

 Cresterea animalelor este o activitate economica importanta si trebuie 

facilitat accesul acestora la suprafetele de pajisti disponibile, aflate in proprietatea 

comunei, in conditiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura 

sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajisti. 

 -administrarea eficienta a pajistilor prin atragerea de venituri suplimentare la 

bugetul local; 

 -stimularea crescatorilor de animale; 

 -responsabilitatea de a asigura intretinerea corespunzatoare a pasunilor si de 

a creste potentialul economic si dezvoltarea zonala; 

 Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii 

agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante 

erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri 

ale acestora. 

 

 



 2.Conditii generale ale inchirierii 
Conditiile generale ale inchirierii sunt prezentate dupa cum urmeaza: 

2.1.Regimul bunurilor utilizate de chirias in derularea inchirierii. 

In derularea inchirierii, bunul preluat de chirias il constituie terenurile din categoria 

de folosinta “pajiste”, proprietate a comunei Teliucu Inferior, situate in 

extravilanul localitatilor componente si care la incetarea din orice cauza a 

contractului de inchiriere vort fi repartizate dupa cum urmeaza: 

 Bunuri de retur, constand in terenul inchiriat care se va reintoarce in posesia 

proprietarului liber de orice sarcina; 

 Bunuri proprii, constand din bunuri utilizate de chirias pe durata inchirierii, 

care sunt si raman in proprietatea acestuia la incetarea contractului de 

inchiriere daca nu fac obiectul intentiei proprietarului de a le achizitiona ca 

bunuri de preluare. 

Pentru intretinerea si utilizarea suprafetelor de pajisti, precum si pentru 

conservarea, ameliorarea si pastrarea biodiversitatii, utilizatorii de pajisti au 

obligatia sa aplice pe fiecare parcela actiunile tehnice cuprinse in proiectul de 

amenajament pastoral care va fi aprobat de catre Consiliul Local al comunei 

Teliucu Inferior in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a HG nr. 78 / 2015 

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr. 34 /2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991, aprobate prin HG nr. 1064/2013. 

Orice investitie sau amenajare care este necesara scopului pentru care a fost 

inchiriat terenul, se va realiza in baza unei Autorizatii de Construire insotita de 

toate avizele cerute de lege (Ex. Certificat de urbanism, Acord de mediu, Avize de 

racordare, Aviz PSI, Aviz si accord Apaprod, Acord ROMTELECOM, etc.) 

 

 2.2.Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in 

vigoare. 

Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare 

pe parcursul derularii contractului de inchiriere, atat in faza de executie a 

obiectivului de investitii cat si in faza desfasurarii activitatilor propuse cad in 

sarcina chiriasului, motiv pentru care acesta va obtine pe cheltuiala sa avize, 

acorduri si autorizatii de functionare pe care are obligatia sa le respecte. 

Nerespectarea acestora atrage dupa sine sanctionarea si/sau aplicarea de catre 

factorii interesati de amenzi contraventionale. 

 2.3.Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si 

permanenta. 



Pe durata contractului de inchiriere, chiriasul are obligativitatea exploatarii in 

regim de continuitate si pernmanenta a terenului inchiriat cat si a bunurilor 

realizate prin grija acestuia. 

 

 2.4.Interdictia subinchirierii bunului inchiriat. 

Dupa adjudecarea licirtatiei si incheierea contractului de inchiriere, chiriasul nu 

poate subinchiria terenul. 

 

 2.5.Durata inchirierii. 

Inchirierea se face pe o perioada de ………… 

 

 2.6.Chiria minima si modul de calcul al acesteia. 

Pretul minim de la care porneste licitatia este suma de 325 lei/ha, tinand seama ca 

pretul mediu pe tona de masa verde stabilit de consiliul judetean este de 50 lei/t iar 

pajistile propuse pentru inchiriere de pe raza comunei Teliucu Inferior au o 

capacitate de productie de masa verde de 6,5 to stabilita in functie de productiile de 

masa verde obtinute in anii anteriori, tinand cont de fertilitatea solului, conditiile 

meteorologice si compozitia floristica a covorului vegetal. (50 lei/tx 6,5 t/ha = 325 

lei/ha). 

 La incheierea contractului de inchiriere se vor avea in vedere prevederile art. 

III din HG nr. 78 / 2015 privind modificarea si completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34 /2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin HG nr. 1064/2013.  

 2.7.Conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul 

inchirierii, cum sunt: 

Pentru bunul care face obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun conditii 

speciale, acesta nu se afla in interiorul unei arii protejate iar pentru terenul 

respectiv nu sunt conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care 

Romania este parte. 

 Pentru protectia mediului si protectia muncii nu sunt necesare conditii 

speciale, numai conditiile impuse de activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in 

obiectivul de investitii care se va realize prin grija chiriasului. 

 

 3.Conditiile de participare la licitatie: 
 

-privind ofertantii persoane juridice: 
 a)Sa fie agent economic inregistrat la Oficiul Registrului Comertului 

 b)Sa nu fie insolvabil, in stare de faliment sau in lichidare; 



 c)Administratorii lor sa nu fie condamnati in procese penale pentru 

infractiuni (cazier judiciar); 

 d)Sa nu aiba restante de plata la impozite si taxe fata de bugetul local; 

 e)Sa fie membrii ai colectivitatii locale a comunei Teliucu Inferior; 

 f)Sa aiba ca obiecte de activitate inregistrat in Registrul Comertului inainte 

de anul 2015, activitate codificata CAEN: 0141-cresterea bovinelor de lapte;0142-

cresterea altor bovine; 0145-cresterea caprinelor si ovinelor; 0240-Activitati de 

servicii conexe agriculturii. 

 g)Sa faca dovada detinerii unui numar suficient de animale pentru a asigura 

incarcatura minima de 0,3 UVM/ha pentru toata suprafata de pasune. 

Animalele trebuie sa fie inregistrate in RNE. (Adeverinta) 

 h)Sa prezinte un program de exploatare a pajistilor in bune conditii agricole 

si de mediu care va contine propuneri de imbunatatire a suprafetelor pasunabile si 

se vor specifica punctual lucrarile ce se vor executa; 

 i)Sa nu furnizeze date false in documentele de calificare. 

 

 

-privin ofertantii personae fizice: 
 a)Sa nu fie condamnati in procese penale pentru infractiuni (cazier judiciar); 

 b)Sa nu aiba restante de plata la impozite si taxe fata de bugetul local; 

 c)Sa fie membrii ai colectivitatii locale a comunei Teliucu Inferior; 

 d)Sa faca dovada detinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura 

incarcatura minima de 0,3 UVM/ha pentru toata suprafata de pasune. 

Animalele trebuie sa fie inregistrate in RNE. (Adeverinta) 

 e) Sa prezinte un program de exploatare a pajistilor in bune conditii agricole 

si de mediu care va contine propuneri de imbunatatire a suprafetelor pasunabile si 

se vor specifica punctual lucrarile ce se vor executa; 

 f) Sa nu furnizeze date false in documentele de calificare. 

-privind ofertele. 

 Ofertele se redacteaza in limba romana; 

 Ofertantii transmit ofertele lor in plic sigilat, se inregistreaza, in ordinea 

primirii, de catre proprietar, precizandu-se data si ora depunerii. 

 Pe plic, care contine in interior documentele de calificare, se va indica 

obiectul inchirierii, adica se va scrie: “Inchiriere trupurile de 

pasune:……………………….. 

              ………………………… 

care se doresc a fi licitate din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 13/2015, si va contine: 

Pentru persoane juridice: 
 Cerere de participare la licitatie; 



 Certificat de inmatriculare si CUI in copie certificata pentru 

conformitate; 

 Certificat constatator emis de ORC Hunedoara, cu cel mult 30 de zile 

inainte de data depunerii ofertei; 

 Cazier judiciar al administratorului; 

 Declaratie pe proprie raspundere Formularul nr. 1; 

 Imputernicire in original acordata persoanei care reprezinta ofertantul 

in cadrul procedurii, insotita de copie a actului sau de identitate; 

 Certificat de cazier fiscal al societatii ofertante 

 Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale; 

 Adeverinta privind numarul de animale inscrise in RNE 

 Programul de exploatare a pajistilor in bune conditii agricole si de 

mediu care va contine propuneri de imbunatatire a suprafetelor 

pasunabile si se vor specifica punctual lucrarile ce se vor executa. 

Pentru personae fizice: 
 Cerere de participare la licitatie; 

 Certificat de cazier judiciar 

 Copie a actului sau de identitate 

 Cretificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale; 

 Adeverinta privind numarul de animale inscrise in RNE; 

 Programul de exploatare a pajistilor in bune conditii agricole si de mediu 

care va contine propuneri de imbunatatire a suprafetelor pasunabile si se vor 

specifica punctual lucrarile ce se vor executa. 

 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea 

lor. 

 

 4.Criterii care vor fi avute in vedere pentru atribuirea contractului de 

inchiriere: 

 Valoarea chiriei. Pretul de pornire al licitatiei este de 325 lei/ha/an. Pasul de 

licitatie este de 10 lei. 

 

 5.Clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere. 
 Contractul de închiriere încetează în urmatoarele situaţii: 

a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin 
neasigurarea încărcăturii minime de animale; 

b)păşunatul altor animale decît 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 



despagubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 
competentă instanţa de judecată; 

e) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locatar, prin 
reziliere de catre locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului; 

f) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de catre locator prin reziliere de 
catre locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului; 

g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, 
fără plata unei despăgubiri; 

h) neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei şi a penalităţilor 
datorate; 
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel 

pentru care a fost închiriat terenul; 
k) în cazul în care se constată, de către reprezentanţii consiliului local faptul 

că, pajiştea închiriată nu este folosită. 
 
 

 

 Teliucu Inferior, la 12.02.2015 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

  Danaila Georgel              SECRETAR, 

         Matei Sebastian Teodor 

 

                                  
 


