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Art.l. Se aproba scoaterea la licitatie publica pentru inchiricre in suprafata de 30 ha situate in
extravilanul satului Doba, avand categoria de folosinta: pasune in tarlaua Zobor., in scopul
desfasurarii activitatii de pasunat .

Art.2. Pretul minim de pornire a Iicitatiei este echivalentul in lei a 50 euro/ha/an.
Art.3. Durata contractului de inchiricre este de 7 ani.
Art. 4. Licitatia va avea loc in data de 13.04.2017. la sediul consiliului local de la ora 10,00.
Art ..S. Se aproba caietul de sarcini conform anexei nr. 1 care face parte integranta din

prezenta hotarare
Art.6. Comisia de licitatie va fi numita prin dispozitia primarului.
Art.7. Pentru semnarea contractului de inchiricrc se imputerniceste Primarul comunei Dobrin.
Art.S, Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei.
Art.9. Prezenta hotarare se comunica cu:

-Institutia Prefectului judetului Salaj;
-Primarul comunei Dobrin;
-Cetatenii comunei prin afisare;
-Dosar Hotarari. ----------.-

HOTARA~TE:

Consiliullocal al comunei Dobrin, judetul Salaj;

A vdnd in vedere:
expunerea de motive a primarulu nr. 1147/20.03.2017;
raportul compartimentului de specialitat cu. nr. 1146/20.03.2017;
avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr. 1408/28/.03.2017;
prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica;
prevederile art. 14 alin.( 1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul

juridic al acesteia;
In baza OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea ~i exploatarea pajistilor permanente
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.181l991 , a HG 1064/2013
privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a Ordinului 544/2013 al
Ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind metodologia de calcul a incarcaturii
optime de animale pe hectar de pajiste
Prevederile art.36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit."a" si art.125 din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata, cu rnodificarile si completarilc ulterioare;

In temeiul art. 45 din Legea nr.215/200 1
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Pretul de adjudecare va fi eel putin egal eu pretul de pornire al licitatiei. Cresterea pretului
licitat se va face cu pasul Iicitatiei stabilit la 10% din pretul de pornire.

V. ELEMENTE DE PRET. TAXE. GARANTII
Pretul de pornire a licitatiei a fost stabilit prin Hotararea Consiliului Local al eomunei Dobrin
nr. 56/2016 cu respeetarea prevederilor QUG nr. 34/20 13 si este eontravaloarea in lei a 50
euro/ha/an.( 4.5514 BNR).

Baza de calcul a pretului de pornire a licitatiei este calculul valorii productivitatii medii de iarba pentru
pasune , raportata la valoarea unui kg de masa verde stabilita de Consiliul judetean Salaj prin Hotararea
nr. 196/20.12.2016 , respectiv 0,02 lei Ikg .

11400 kg masa verde Iha (conform datelor din AGR 2b) x 0,021ei Ikg = 2281 lei /ha ;

VI. CARACTERISTICILE INVESTITIEI
- pentru pasunatul ovinelor

V. DURATA INCHIRIERII
Durata inchirierii este de 7 ani cu posibilitatea prelungirii prin aeordul partilor.

IV. TIPUL LICITATIEI
Procedura de atribuire a inchirierii este licitatia publica deschisa cu strigarea ofertelor.

a) mentinerea suprafetei de pajiste
b) pasunatul rational pe grupe de animale;
c) cresterea productiei de masa verde

III. SCOPUL INCHIRIERII

- OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea paj istilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a -
Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind metodologia de calcul a
incarcaturii optime de animale pe hectar de paj iste;
- Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor
de pajisti atlate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor,
modificat prin Ordinul 571/2015.
- Legea nr. 21512001 privind adrninistratia publica locala;

I. OBIECTUL INCHIRIERII
Terenul apartinand domeniului privat al Consiliului Local al comunei Dobrin stabilit prin
hotarari ale Consiliului Local spre a fi scoasa la licitatie pentru pasunatul ovinelor, in
suprafata de 30 ha situata in extravilanul satului Doba, avand categoria de folosinta: pasune
in tarlaua Zobor.
II. LEGISLATIE RELEVANTA



VII. DESFASURAREA LICITATIEI
In ziua stabilita pentru Iicitatie , comisia se va intruni, la ora stabilita si va declara licitatia
deschisa. Licitatia va incepe prin citirea participantilor inscrisi si se vor anunta cererile
respinse pre cum si motivele.
Licitatia se va desfasura si in situatia in care se prezinta un singur ofertant, care ofera pretul
stabilit prin hotarare de consiliu.
Daca nu exista participanti la licitatie , aceasta se va relua dupa 10 zile , in aceleasi conditii.
Adjudecarea se face in favoarea ofertantului care la cea din urma strigare a oferit pretul eel mai
mare.

b) Pentru persoanele fizice:
buletin sau carte de identitate ;
oferta completata, datata si semnata de ofertant ;
dovada achitarii taxelor necesare participarii la licitatie;
dovada inregistrarii In Registrul National al Exploatatilor;
dovada detinerii de animale (oi Ibovine) ;
certificatul fiscal;
adeverinta Directiajuridica ca nu este In litigiu cu autoritatea publica locala;
Organizatorul licitatiei are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele
prezentate conditiile stabilite In prezentele instructiuni .
Dovada achitarii taxei de paticipare la licitatie si a taxei caietului de sarcini
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VI. ORGANIZAREA LICITATIEI
La licitatie pot participa membrii colectivitatii locale, persoane fizice sau juridice, proprietari de
animale inregistrate in RNE care indeplinesc conditiile stabilite in a cest caiet de sarcini.
lnscricrca la licitatie se face pe baza de cerere , in care este obligatoriu a se preciza parcela si
suprafata pentru care ofertantul intelege sa participe la Iicitatie .Cererea se depune la
Registratura Primariei Comunei Dobrin, pana la data specificata in anuntul de licitatie .
Dosarul de licitatie va cuprinde urmatoarele:

a) Pentru persoanele juridice :
statut, contract de societate, dupa caz, Certificatul de inmatriculare In Registrul Cornertului;
oferta cornpletata, data, sernnata si starnpilata de ofertant ;
dovada achitarii taxelor necesare participarii la licitatie;
dovada inregistrarii In Registrul National al Exploatatilor;
dovada detinerii de animale (oi Ibovine) ;
certificatul fiscal;
adeverinta Directia juridica ca nu este In litigiu cu autoritatea publica locala;
imputemicire;
Dovada achitarii taxei de paticipare la licitatie si a taxei caietului de sarcini

Valoarea chiriei stabilite va fi egala cu pretul de adjudecare si va fi indexata anual in functie
de un pro cent stabilit prin hotarare a Consiliului Local al comunei Dobrin.

Chiria se va achita in lei de catre locator in doua transe 30% pana la data de 31.03 si 70%
pana la data de 31.10.
Intirzicrilc la plata chiriei ( penalitatile ) se vor calcula conform prevederilor legale in materie;
Chiria obtinuta din inchiriere va reprezenta venit la bugetullocal ;
Taxa de participare la licitatie e de 100 lei.
Caietul de sarcini precum si documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia ofertan tilor
pentru suma de 20 lei.

Taxa de participare la licitatie este de 100 lei, Taxa se depune la caseria Primariei Comunei
Dobrin si este nerambursabila.
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Obligatiile proprietarului :
(1) Proprietarul este obligat sa nu 11tulbure pe chirias in exercitiul drepturilor rezultate din

prezentul contract de inchiriere.
(2) Proprietarul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de inchiriere , in afara

de cazurile prevazute expres de lege.
(3) Proprietarul este obligat sa notifice chiriasului aparitia oricaror imprejurari de natura sa

aduca atingere drepturilor chiriasului.

VIII. OBLIGATIILE PARTILOR
Obligatiile chiriasului:

(1) Chiriasul are obligatia sa respecte intocmai prevederile din oferta si regulamentul ce a
stat la baza adjudecarii licitatiei.

(2) Chiriasul are obligatia de a plati la termen impozitele si taxele locale aferente terenului
concesionat;

(3) Sumele obtinute cu titlu de subventii pentru terenul care constituie obiectul prezentului
contract de inchiriere, se vor putea folosi de chirias exclusiv pentru Iucrari de intretinere a
pasunii, cumparare de ingrasaminte chimice, amenajare drumuri si podete pentru acces la
pasune, adapatoare si intretinerea surselor de apa pentru adaparea animalelor.-conform
planului de Iucrari stabilit prin hotarare de consiliu local.

(4) Chiriasul va asigura 0 incarcatura optima de animale pe hectar, dar nu mai mica de 0,3
UVM/ha. In cazul in care chiriasul nu asigura 0 incarcatura minima de 0,3 UVM/ha de
paj iste, suprafata prevazuta in contractul de inchiriere se diminueaza proportional cu
efectivele detinute.

(5) Chiriasul este obligat sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace, in regim de
continuitate si de permanenta, a terenului ce face obiectul inchirierii, potrivit obiectivelor
stabilite de catre proprietar.

(6) Chiriasul are obligatia de a nu schimba categoria de folosinta a terenului care face
obiectul prezentului contract.

(7) Chiriasul are obligatia sa nu procedeze la schimbarea liniilor de granituire ale terenului,
determinate in momentul predarii de catre proprietar.

(8) Chiriasul este obligat sa respecte Regulamentul de pasunat.
(9) Chiriasul este obligat sa nu subcontracteze bunurile ce fac obiectul inchirierii.
(10) Chiriasul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul

inchirierii.
(11) Chiriasul este obligat sa plateasca taxele aferente prezentului contract de

inchiriere
(12) Chiriasul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate

privata.
(13) Chiriasul este 0bligat sa realizeze anual Iucrari de intretinere a pasunilor in

conformitate cu celoe propuse in amenajamentul pastoral (pagina 65) si alte lucrari care
se impun in vederea mentinerii/cresterii calitatii pasunii.

(14) Chiriasului Ii este interzisa introducerea pe pasune a porcilor sau pasarilor, pentru
a se evita degradarea terenului.

(15) La incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen sau in momentul
incetarii contractului prin acordul partilor, chiriasul este obligat sa restituie proprietarului
, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

(16) Chiriasul este obligat sa notifice proprietarul de indata ce sesizeaza existenta sau
posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii
terenului ce face obiectul prezentului contract, in vederea luarii rnasurilor ce se impun.

Dupa incheierea licitatiei , participantii si comisia de licitatie vor semna procesul verbal
incheiat privind derularea licitatiei.
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X. DISPOZITII FINALE
In cazul ofertei egale pentru inchirierea suprafetei , de prioritate se bucura solicitantul din
localitatea de domiciliu, adica cei domiciliati in satele unde se afla pasunea.

Alte drepturi si obligatii se pot stabili prin contractul de inchiriere.
Contractul de inchiriere va fi semnat in termen de 30 de zile de la data licitatiei, in caz contrar
licitatia se va pierde.
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IX. CLAUZE SPECIALE
- In cazul schimbarii domiciliului chiriasul este obligat ca in termen de 10 zile sa comunice
proprietarului noua adresa.
- In caz contrar, proprietarul neputand comunica cu chiriasul, isi rezerva dreptul de a lua
decizii unilaterale.
- Chiriasul are obligatia ca sa achite anticipat proprietarului 0 garantie a carei valoare va fi
stabilita prin contract, suma ce va fi dedusa din ultima rata a contractului, daca aceasta nu se
va retine pentru eventuale datorii din partea chiriasului.
- Intarzierca la plata chiriei se sanctioneaza cu penalitati conform legilor in vigoare pentru
fiecare zi de intarziere.
- Neplata chiriei si a penalitatilor timp de 3 luni sau nerespectarea de catre chirias a oricarei
obligatii din prezentul contract are ca efect rezilierea automata a contractului si evacuarea
imediata a chiriasului, In atare situatie se considera desfiintat de plin drept, lara somatic si
lara punere in intarziere, contractul constituind titlu executoriu. Chiria restanta va fi acoperita
cu valoarea garantiei depusa de chirias la incheierea contractului.
- In cazul in care chiriasul nu paraseste de buna voie terenul la incetarea contractului de
inchirierc acesta va plati penalitati pentru fiecare zi de ocupare abuziva.
- Prin semnarea contractului, chiriasul confirma ca a luat act de toate conditiile impuse de
proprietar, prin caietul de sarcini si ca lc accepta integral.
Chiriasul se obliga sa puna la dispozitia organelor de control toate evidentele si informatiile
solicitate.
Contractul de inchiriere a terenului se modifica prin acordul scris al partilor sau la aparitia
unor acte normative (legi, ordonante, Hotarari ale Guvernului, Hotarari ale Consiliului Local
), care impun alte reglementari, caz in care contractul se modifica de drept lara interventia
partilor.
- Litigiile aparute intre parti se solutioneaza pa cale amiabila, iar daca aceasta nu este po sibil
prin intermediul Judecatoriei Zalau.
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