
 

 

 

 

 

   HOTARARE     
      pentru  exploatarea pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei 

BRUSTUROASA   
 

  
  Consiliul  local  al comunei BRUSTUROASA, județul BACĂU 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020; 
  Văzând 

- Referatul de aprobare al viceprimarului comunei, inregistat sub nr. 456 din 
17.01.2020       
-  Raportul de specialitate nr.  424 din 16.01.2020 cu privire la propunerea 
pentru închirierea prin încredințare directă a unor suprafete de pășune 
proprietatea privată a comunei; 
  

  Având  în vedere prevederile: 
 - art.9,alin.2 din O.U.G nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 modificată și completată prin Legea nr.44/2018; 
 - art 6 din HG 1069/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
  
 - Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, înregistrate sub nr. 
701, 703 și 717 din 30.01.2020;   
 

In temeiul art.  129 alin. 2 lit. c) coroborat cu   art. 139 alin.(3) lit.a) şi ale 
art.  197 alin (1) și (4)  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ 
,  
     H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Consiliul local al comunei BRUSTUROASA aprobă Regulamentul 
privind organizarea pășunatului, precum și exploatarea pășunilor aflate în 
proprietatea privată a comunei BRUSTUROASA, conform anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.   Se aprobă închirierea prin  atribuire directă a suprafețelor de pășune 
disponibile proprietatea privată a comunei BRUSTUROASA  către solicitanții 
care au depus cereri, proporțional cu  efectivele de animale deținute de asociație/ 
exploatație având animale înscrise  în Registrul Național al Exploatațiilor. 
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Art. 3 -  Se aprobă închirierea prin licitație publică a suprafețelor de pășune 
rămase  disponibile  după încheierea procedurii de atribuire directă. 

Art. 4 -  Se stabilește  perioada de pășunat pe o perioadă de 6 luni, respectiv 
de la data de 15 mai  până la 31 octombrie. 

Art. 5 – Se aprobă prețul de închiriere în valoare de 167 lei/ha pe an. 
Art.6. - Se aprobă documentația și modelul contractului de închiriere   a 

pășunilor proprietatea privată a comunei BRUSTUROASA, conform anexei nr. 2, 
anexă care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.7(1)  Se aprobă constituirea Comisiei de atribuire directă  a suprafețelor 
de pășune proprietate private a comunei BRUSTUROASA în următoarea 
componență: 
1.    Coman-Găburici Cristian, viceprimarul comunei    - 
președinte; 
2.    Posti Lenuța, consilier superior Primăria comunei                     - membru; 
3.    Covaci Dorin, sef SVSU,  Primăria comunei              - membru; 
4.    Enășoaie Constantin, consilier local              - membru; 
5.    Iftimi Constantin, consilier local                                 - membru. 

(2)Se numește secretar al comisiei de atribuire directă  Andrășoaie Teofana, 
consilier asistent  Primăria comunei BRUSTUROASA.   

(3) Comisia prevăzută la alineatul (1) va asigura și desfășurarea 
operațiunilor de licitație. 

Art.6.Cu data prezentei hotărâri încetează valabilitatea  prevederile HCL nr. 
10/2014. 

Art.7 Se împuterniceșțte  viceprimarul comunei, domnul Coman-Găburici 
Cristian, să semneze contractele de închiriere a pășunii. 

Art.8.Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentei Hotărâri 
Tribunalului BACĂU în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004, privind 
contenciosul administrativ. 
 Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul 
BACĂU, Primarului  comunei, persoanelor nominalizate.  
 
 
 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                    CONTRASEMNEAZĂ 
 Emil CIUBOTARU    SECRETAR GENERAL AL  UAT 
        Mariana-Simona OPREA 
 

 
 
 

 Nr.  14  din 30.01.2020 
Adoptată cu 10  voturi ”pentru”, două ”abtineri” și un vot ”impotrivă” 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 13   

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU  
COMUNA 
BRUSTUROASA 

Anexa nr.   la 
Regulament HCL nr.  

 
 

CAIET DE SARCINI 

privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie a unor suprafeţe de 
păşuni aflate în proprietatea privată al Comunei Brusturoasa, jud. Bacău 

LEGISLAŢIE RELEVANTĂ 

 O.U.G. nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.8/1991; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajiște; 
 H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.U.G. 34/2013; 
 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei 

publice nr. 226/235/2003, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional pe termen mediu şi lung, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea 
modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru 
aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul 
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 
1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
Obiectul închirierii îl constituie pășunea proprietate privată al UAT Brusturoasa, conform 

prevederilor O.U.G. nr.34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a H.G. nr. 
1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 
34/2013, a prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, în temeiul prevederilor 
Codului civil, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brusturoasa. 

 Suprafeţe de păşune aflate în proprietatea privată a U.A.T. Brusturoasa, identificate după 

cum urmează: 
- Păşunea Hîngăneşti în suprafaţă de 97,20 ha;  
- Păşunea Ciudamir în suprafaţă de 233,19 ha;  
- Păşunea Paloş-Horoaia în suprafaţă de 107,26 ha; 
- Păşunea Ciotloşeni în suprafaţă de 3,60 ha. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Brusturoasa se va face de către 
membrii comunităţii locale care au animalele înscrise în registrul agricol şi în R.N.E. 

Îmbunătăţirea nivelului de producţie şi utilizarea păşunilor reprezintă o axă prioritară a 
autorităţii locale, fiind în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea producţiilor animaliere 
obţinute, în special, din exploatarea speciilor de bovine și ovine. 

Pe păşunea proprietate privată a U.A.T. Brusturoasa sunt organizate două stâni pentru ovine: 
- Stâna Ciudamir, pe suprafaţa de 31,78 ha, compusă din următoarele blocuri fizice: 146- 

Ciudamir, 50% din 101-Piciorul Paltin, 140- Sănuni; 
- Stâna Padină, pe suprafaţa de 44,94 ha, compusă din următoarele blocuri fizice: 206-

Pr.Căprăriţei, 190-Poieniţa Matei, 168-Coasta Matei, 164- Curătura Moaşei, 113-Ţărcătoare 
(ultima poiană din Pr. Corbului). 

Suprafaţa de păşune rămasă după delimitarea terenurilor aferente stânilor va fi închiriată 
crescătorilor de bovine și cabaline, metoda de închiriere fiind prin licitație publică. 

 
 

Nr.
crt 

Trup păşune Categorie Suprafata Bloc 
fizic 

Valoare de inventar 

1. Hîngăneşti(Toderiteni) păşune 3.50 ha 202 48.825 
2. Horoaia Mică păşune 4.20 ha 405 70.308 
3. Hîngăneşti  păşune 1.32 ha 304 18.414 
4. Hîngăneşti păşune 3.10 ha 224 43.245 
5. Hîngăneşti păşune 2.00 ha 195 27.900 
6. Ciudamir(Pr. Toneni) păşune 3.00 ha  84 50.220 

 
Condiţii de exploatare a bunului închiriat 
Pentru suprafaţa de păşune care se închiriază locatarul are obligaţia realizării lucrărilor 

de exploatare raţională şi întreţinere a acestor păşuni, prin lucrări de distrugere a muşuroaielor, 
curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor şi 
executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile, precum şi alte lucrări 
prevăzute în programul de păşunat întocmit conform prevederilor cap. IV, pct.8 din Ordinul 
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003, astfel încât să se asigure ridicarea potenţialului de producţie, accesul şi 
exploatarea respectivelor păşuni în condiţii optime. 

2. SCOPUL ÎNCHIRIERII: 
a)   menţinerea suprafeţei de păşune; 
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 păşune; 
d) întreţinerea pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoo pastorale de către crescătorii de 

animale care le folosesc; 
e) reabilitarea stânilor existente. 

3. DURATA ÎNCHIRIERII 
Durata închirierii se stabileşte pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire de 

maxim 3 ani, începând cu data încheierii contractului, în condiţiile prevăzute în caietul de 
sarcini şi în contractul de închiriere. 



 

 

 

 

 

 
4. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 

4.1. Nivelul minim al chiriei este de 167 lei/ha/an. Sub acest nivel nici o ofertă nu va 
putea fi acceptată. 

4.2. Locatarul este obligat să plătească anual taxă pe terenul care face obiectul 
contractului de închiriere conform Codului fiscal şi H.C.L. al comunei Brusturoasa nr. 100 din 
26.11.2019, privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale. 

4.3. Pentru anii fiscali următori chiria se va indexa în funcţie de indicele de inflaţie 
aferent anului fiscal respectiv. 
 

5. CONDIŢII PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 
5.1. Atribuirea contractului de închiriere se face numai dacă se îndeplinesc condiţiile 

de calificare în conformitate cu caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire, asigurându-se 
încărcătura de animale/ha deţinute în exploataţie de min. 0,3 UVM/ha. 
 

6. CONDIŢII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA 
ÎNCHIRIERII 

6.1. Păşunarea se va face cu speciile de animale (bovine, ovine, cabaline) ale 
locuitorilor comunei Brusturoasa cu respectarea încărcăturii de animale pe ha calculate cu 
ajutorul tabelului de conversie a animalelor în unităţi vite mari conform Regulamentului (CE) 
nr. 1974/2006 şi a ofertei depuse. 

6.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatorului să rezilieze unilateral 
contactul de închiriere, după o preavizare de 30 zile. 

6.3. Locatarul are obligaţia să prezinte în fiecare an la registratura primăriei 
Brusturoasa, până cel târziu 1 februarie, o declaraţie privind efectivul anual de animale, însoţită 
de dovada înscrierii în RNE a animalelor ce vor fi scoase la păşunat. Dacă din datele prezentate 
în declaraţie reiese că nu este respectată încărcătura minimă 0,3 UVM/ha şi dacă nu se respectă 
data maximă de depunere a declaraţiei, atunci contractul se reziliază de drept. 

6.4. Locatarul va respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul închirierii şi va 
ţine cont de Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul comun al ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

6.5. Locatarul va efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, acestea 
exercitând un efect ameliorativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi trofice ale solului. O metodă 
simplă, deosebit de eficientă şi foarte economică este fertilizarea prin târlire. 

6.6. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia să respecte toate 
prevederile şi procedurile ce decurg din legislaţia privind protecţia mediului. 

6.7. Locatarul este obligat să utilizeze fondurile obţinute ca sprijin sau subvenţie de la 
stat pentru terenul ce face obiectul contractului de închiriere pentru lucrări de însămânţare sau 
întreţinere a păşunii şi pentru sursele de apă. 

6.8. Locatarul are obligaţia de a întocmi graficul lucrărilor anuale de întreţinere a 
păşunilor. 

6.9. Locatarul este obligat să plătească anual impozitul pe terenul care face obiectul 
contractului de închiriere conform Codului fiscal şi a H.C.L. nr . 100 din 26.11.2019, privind 
stabilirea taxelor şi impozitelor locale. 



 

 

 

 

 

6.10. Locatarul nu poate subînchiria , în tot sau în parte, terenul şi lucrările ce fac 
obiectul contractului de închiriere. 

6.11. Locatarul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil - terenul - potrivit destinaţiei 
sale - păşune. 

6.12. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum este 
folosit şi întreţinut de către locatar terenul închiriat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei 
bune întreţineri şi folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în cadrul licitaţiei. 5 

6.13. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul 
în care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise. 

6.14. La încetarea contractului de închiriere, prin ajungere la termen, locatarul este 
obligat să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur şi bunurile de preluare, în 
mod gratuit şi libere de orice sarcini, fără nici o pretenţie de despăgubire. 

7. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR ÎN 
DERULAREA ÎNCHIRIERII 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt: 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin deplin drept, gratuit şi libere de orice 

sarcini locatorului la încetarea contractului de închiriere - păşunea; 
b) bunuri de preluare - sunt bunurile care la expirarea contractului revin locatorului - 

construcţiile; 
c) bunuri proprii - sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere rămân în 

proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparţinut locatarului şi au fost 
utilizate de către acesta pe toată durata închirierii (utilaje, unelte etc.). 

CONDIŢII DE VALABILITATE A OFERTELOR 

La licitaţie participă persoane fizice şi juridice având animalele înscrise în RNE conform 
art. 9, alin.(2) din OUG 34/2013, si vor depune : 

7.1. Oferta se depune într-un singur exemplar, într-un plic sigilat care se înregistrează 
în ordinea primirii ofertelor, precizându-se data şi ora. 

7.2. Pe plic se va scrie obiectul închirierii pentru care este depusă oferta 
(ÎNCHIRIERE PĂŞUNE), adresa ofertantului însoţită de un număr de telefon şi menţiunea ”A 
nu se deschide până la _________________”.  
 Plicul va conţine: 

- Scrisoare de înaintare privind depunerea ofertei; 
- Formular FI - informaţii privind ofertantul; 
- Formular F2 - declaraţie privind calitatea de participant la procedură; 
- Formular F4 - declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă; 
- Formular F5 - declaraţie pe propria răspundere privind măsurile de protecţia mediului pe 

care ofertantul le aplică pe perioada închirierii; 
- Formular F6 - formular de ofertă financiară; 
- Acte doveditoare privind intrarea în posesie a documentaţiei de atribuire - proces-verbal 

de predare-primire; 
Documentele se pot obține gratuit de pe site-ul primăriei www.brusturoasa.ro, sau se pot 

elibera de la sediul primăriei contracost la prețul de _______. 
 

Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor: 



 

 

 

 

 

 Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor - adeverinţă de la medicul 
veterinar de circumscripţie; 

 Program de păşunat întocmit conform prevederilor cap. IV, pct. 8 din Ordinul 
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice 
nr. 226/235/2003, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional pe termen mediu şi lung; 

 Certificat de înregistrare CUI pentru persoane juridice - copie conform cu originalul; 
 Copie după cartea de identitate - pentru persoane fizice; 
 Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat din care să reiasă 

faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul de stat la data depunerii ofertei - pentru 
persoane juridice; 

 Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local - din care să reiasă că ofertantul nu 
are obligaţii restante la bugetul local la data depunerii ofertei, în original sau copie; 

 Contractul cadru însuşit, semnat (ştampilat unde este cazul) pe fiecare filă; 
 Dovada achitării garanției care este obligatorie si se stabilește la nivelul contravalorii a 

două chirii. 
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi/sau ştampilate pe fiecare pagină de reprezentantul 

autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. 

8. CLAUZE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ÎNCHIRIERE: 
Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia; 

 În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
proprietar; 
 În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către 
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului în termen de 30 zile de la notificare şi 
predarea bunului închiriat liber de sarcini; 

Plata chiriei se va face în două tranşe: 30% până la data de 30 septembrie şi 70% până la 
data de 20 decembrie a fiecărui an. Executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor legale în vigoare. Dacă 
întârzierea depăşeşte 90 zile, contractul se va rezilia de drept fără alte formalităţi; 

Rezilierea va opera pe deplin drept în cazul în care locatarul subînchiriază terenul unui 
terţ; 

La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul 
contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, în aceeaşi stare în care a fost preluat de 
către locatar. 

       TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITĂTI VITE MARI 
Conform Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 

> 
 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani 1,0 UVM 

Bovine între şase luni şi doi ani 0,6 UVM 
Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 
Ovine 0,15 UVM 

Caprine 0,15 UVM 
                                     
 
Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: 
Se înmulţeşte numărul de animale care păşunează cu coeficientul prezentat în tabelul de 
mai sus, iar produsul se împarte la numărul de hectare utilizate pentru păşunat. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEZĂ 
        Emil CIUBOTARU                        Secretar general al UAT BRUSTUROASA 
             Mariana-Simona OPREA 

 
 
 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire pajişte (păşune 
alpină) 

Suprafaţa (ha) 
 
 Bloc fizic 

1. Pârâul Cuchiniş 42,64 36 

2. Horoaia Mică 28,26 405 

3. Drumul Vechi 4,87 183 

4. Horoaia Mică 21,99 456 

5. Bogheneşti 1,39 444 

6. Paloş 2,07 441 

7. Horoaia Mare 2,23 443 

8. Paloş 0,45 440 

9. Horoaia Mare 13,05 417 

10. Bogheneşti 37,82 432 

11. Hîngăneşti 7,24 199 

12. Hîngăneşti 23,56 195 

13. Hîngăneşti - către Cotumba 34,48 224 

14. Hîngăneşti - către Cotumba 3,42 304 

15. Drumul Vechi 23,33 136 

16. Drumul Vechi 6,19 122 

17 Lăboşel 5,52 184 

18 Toderiţeni 22,98 202 

19 Ciotloşeni 3,60 3 

20 Pârâul Corbului 37,31 113 

21 Drumul Vechi 0,25 158 

22 Pârâul Toneni 33,05 84 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ROMÂNIA                      Anexa 1 la HCL nr. 14 
                                                           JUDEŢUL  BACĂU                din  30.01.2020 
      COMUNA BRUSTUROASA 

CONSILIUL LOCAL 
 
          
          
 

REGULAMENT 
privind administrarea, exploatarea şi păşunatul 

pajiştilor permanente din domeniul privat al Comunei Brusturoasa, 
judeţul Bacău 

 
 
Cap. I. Principii generale. 
 
Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de 

animale privind regimul de păşunat precum şi reguli de exploatare a pajiştilor permanente din domeniul 
privat al comunei Brusturoasa în conformitate cu O.U.G. 34/23.04.2013, Normele metodologice aprobate 
prin H.G. 1064/11.12.2013 pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 34/23.04.2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii Fondului 
Funciar nr. 18/1991 și O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art. 2. Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice, 
care au domiciliul în comuna Brusturoasa, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la 
Registrul Agricol din cadrul primăriei precum şi reglementarea organizării, administrării şi exploatării 
pajiştilor permanente în comuna Brusturoasa. 

Cap. II. Organizarea păşunatului. 

Deţinătorii de pajişti sunt obligaţi să menţină suprafaţa totală ocupată cu pajişti la data de 
01.01.2007 şi înregistrată în Registrul Agricol ca păşune/fâneaţă la aceea dată. 
 Păşunatul se efectuează pe păşunile aflate în proprietatea privată al comunei, pe baza unui 
contract de închiriere care este întocmit conform Ordinului 407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor 
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţei de pajişti prevăzut în anexa 1 la prezentul regulament. 

Închirierea păşunilor se face pe baza solicitărilor justificate ale deţinătorilor de animale din 
comuna Brusturoasa depuse la Primărie şi care sunt însoţite de documente care atestă că animalele din 
speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE. 

Pe păşunea proprietatea UAT Brusturoasa sunt organizate două stâni pentru ovine, după cum 
urmează: 
- Stâna Ciudamir, pe suprafaţa totală de 31,78 ha, compusă din următoarele blocuri fizice: 146-Ciudamir, 
50% 101-Piciorul Paltin, 140-Sanuni; 
- Stâna Padină pe suprafaţa totală de 44,94 ha, compusă din următoarele blocuri fizice: 206- Pr. 
Căprăriței, 190-Poienița Matei, 168-Coasta Matei, 164-Curatura Moaşei, 113-Țărcătoarea (ultima poiana 



 

 

 

 

 

din Pr. Corbului). 
 Pășunatul  ovinelor se va face doar pe aceste suprafețe. 
Suprafaţa de pajişte rămasă după delimitarea stânilor, va fi închiriată crescătorilor de bovine și cabaline. 

Comuna Brusturoasa, prin primar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local, în baza 
cererilor deţinătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE încheie 
contracte de închiriere în condiţiile legii pentru suprafeţe de pajişti disponibile proporţional cu efectivele 
de animale deţinute în exploataţie pe o perioadă de maxim 7 ani, cu posibilitatea prelungirii de maxim 3 
ani. 

Închirierea izlazului se va face prin atribuire directă pentru crescătorii de animale care au avut 
contracte de închiriere în perioada 2014-2020, în măsura în care se păstrează blocurile fizice și 
suprafețele închiriate. 

Închirierea izlazului rămas se va face prin licitație conform caietului de sarcini şi a documentaţiei 
de atribuire, anexă nr. 2  la prezentul regulament. 

Pe baza actelor depuse comisia constituită prin dispoziţia primarului: 
1. Verifică eligibilitatea cererilor şi exactitatea datelor înscrise; 
2.     Stabileşte suprafeţele pe care le pot închiria solicitanţii conform documentelor prezentate 

şi reglementărilor legale. 
3. Stabileşte solicitanţii care au dreptul de închiriere; 
4.     Controlează respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiştile închiriate; 

5.     Controlează respectarea regimului pastoral şi a prevederilor regulamentului de păşunat şi 
amenajamentului pastoral; 

6.     La calculul suprafeţelor ce urmează a fi închiriate se va ţine cont de încărcătura UVM/ha, 
fiecărei exploataţii îi va fi acordată prin contractul de închiriere suprafaţa raportată la numărul de UVM 
înscrise în RNE. 

În cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte 
valabile, suprafețele vor fi închiriate prin atribuire directă crescătorilor de animale care au depus cereri. 

Sezonul de păşunat începe de la 15 mai până la 31 octombrie pentru bovine şi ecvidee şi 15 mai 
până la 15 noiembrie pentru ovine şi caprine. 

Cererile pentru închirierea pajiştilor din proprietatea comunei Brusturoasa vor fi depuse la 
sediul Primăriei Brusturoasa. 

Terenurile ce vor face obiectul închirierii se vor acorda de regulă în parcelele unde solicitantul 
a păşunat animalele şi în anii precedenţi şi sunt apropiate de gospodărie. 

Cap. III. Obligaţiile deţinătorilor de animale. 
 Deţinătorii de animale, persoane fizice şi juridice, din comuna Brusturoasa sunt obligaţi: 
a. Să înregistreze în evidenţele agricole ale comunei efectivele de animale şi să actualizeze 

datele ori de câte ori intervin modificări în efectivele de animale deţinute; 
b. Să respecte întocmai prevederile contractuale; 
c. Să achite impozitele şi taxele locale la zi. 

Cap. IV. Obligaţiile păstorilor şi responsabililor de turme. 
Responsabilii de turme sunt obligaţi: 

a. Să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor conform prevederilor prezentului 
regulament; 

b.   Să respecte întocmai prevederile la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat; 
c.   Bovinele și cabalinele vor păşuna în trupurile de păşune din vatra satului respectiv; 
d.   Răspund material pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lui; 
e. Răspund material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa angajaţilor lor; 
f. Răspund material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija lor; 
g. Au obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune primite în administrare 

după cum urmează: 



 

 

 

 

 

 Curăţirea păşunilor de pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbuștiferă nevaloroasă,; 
 Distrugerea muşuroaielor; 
 Combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile. 

Cap. V. Contravenţii şi sancţiuni. 
(1). În conformitate cu prevederile prezentului regulament coroborat cu legislaţia română în 

vigoare constituie contravenţii, dacă nu sunt prevăzute ca infracţiuni, următoarele lapte şi se 
sancţionează după cum urmează: 

a. Începerea păşunatului înainte de data stabilită în prezentul regulament; 
b. Nerespectarea amplasamentului pe specii prevăzut în regulament şi contract; 

c. Acceptarea la păşunat a animalelor aparţinând cetăţenilor din alte localităţi decât comuna 
Brusturoasa. 

(2.)  Faptele prevăzute la alin. (1). constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 
la 500 lei pentru persoane fizice, respectiv cu de la 2000 la 4000 lei pentru persoane juridice. 
            (3). Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi persoane 
împuternicite de acesta (agenţii de poliţie locală şi paznicul de păşune). 

(4).  Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în regulament de către păstori şi responsabili de turme 
se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei. 

(5).   Amenzile se fac venit la bugetul local. 

 
Nr. 
Crt. 

Trup pășune 
 

Categorie 
 

Suprafaţa 
(ha) 
 
 

 
Bloc fizic 
 

Valoare de inventar 
 

1. Pârâul Cuchiniş pășune 42,64 36 713.792,32 

2. Horoaia Mică pășune 28,26 405 473.072,40 

3. Drumul Vechi pășune 4,87 183 81.523,65 

4. Horoaia Mică pășune 21,99 456 362.727,29 

5. Bogheneşti pășune 1,39 444 22.928,18 

6. Paloş pășune 2,07 441 34.144,85 

7. Horoaia Mare pășune 2,23 443 36.784,07 

8. Paloş pășune 
0,45 440 7.422,79 

9. Horoaia Mare pășune 13,05 417 215.261,00 

10. Bogheneşti pășune 37,82 432 623.844,68 

11. Hîngăneşti pășune 
7,24 199 100.998,00 

12. Hîngăneşti pășune 23,56 195 328.662,00 

13. 
Hîngăneşti - către 
Cotumba 

pășune 
34,48 224 480.996,00 

14. 
Hîngăneşti - către 
Cotumba 

pășune 
3,42 304 47.709,00 

15. Drumul Vechi pășune 23,33 136 390.543,26 

16. Drumul Vechi pășune 6,19 122 103.620,35 

17. Lăboşel pășune 
5,52 184 77.004,00 

                               TRUPURILE DE PĂŞUNE  
 



 

 

 

 

 

18. Toderiţeni pășune 22,98 202 320.571,00 

19. Ciotloşeni pășune 3,60 3 60.264,00 

20. Pârâul Corbului pășune 
37,31 113 624.567,90 

21. Drumul Vechi pășune 0,25 158 4.184,99 

22. Pârâul Toneni 
pășune 

33,05 84 553.255,67 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ 
        Emil CIUBOTARU                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                    Mariana-Simona OPREA 
 
ROMÂNIA 
COMUNA BRUSTUROASA 
JUDEȚUL BACĂU                                                          
Nr.            /  
 

 
NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 

 

Privind alegerea criteriului de atribuire, cerințele minime de calificare ale ofertanților în vederea 
întocmirii documentației de atribuire pentru organizarea  procedurii de licitație în vederea atribuirii 
contractelor de închiriere a unor suprafețe de pășuni aflate în proprietatea privată al Comunei  
Brusturoasa,           jud. Bacău 

 Criteriul de atribuire ales este respectarea  încărcăturii de animale pe ha calculate cu ajutorul 
tabelului de conversie a animalelor în unități vite mari conform Regulamentului (CE) nr.1974/2006, în 
condițiile respectării tuturor cerințelor caietului de sarcini. 

TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITĂȚI VITE MARI conform 
Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de doi ani 1,0 UVM 
Bovine între șase luni și doi ani 0,6 UVM 
Bovine de mai puțin de șase luni 0,4 UVM 
Ovine 0,15 UVM 
Caprine 0,15 UVM 

Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: 
- se înmulțește numărul de animale care pășunează cu coeficientul prezentat în tabelul de 

mai sus, iar produsul se împarte la numărul de hectare  utilizate pentru pășunat.  
 Cerințe minime de calificare 

a. Condiții referitoare la contract: În conformitate cu art.(9), alin.(2), din OUG 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991- ”Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al 

comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile 

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 condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de 

animale deținute în exploatație, pe o perioadă de maximum 5 ani”. 
b. Condiții referitoare la încheierea contractului de închiriere: 

- atribuirea contractului de închiriere se face numai dacă ofertantul îndeplinește condițiile 
de calificare în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și cu documentația de atribuire 
asigurându-se încărcătura de animale/ha deținute în exploatație de minim 0,3 UVM/ha. 

- destinația : organizare pășunat cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine, cabaline) a 
locuitorilor comunei Brusturoasa.(condiție în conf.cu cap.I, pct.1,lit.a) din Ordinul ministrului 

agriculturii, alimentației și  pădurilor și al ministrului administrației publice nr. 226/235/2003) 
 Condiții de participare: 

La licitație pot participa persoane fizice și juridice având animalele înscrise în RNE.(condiție în 

conf. art.(9), alin.(2), din OUG 34/2013). 

Documente necesare la elaborarea ofertelor: 
a) Scrisoare de înaintare privind depunerea ofertei( se prezintă în afara plicului 

sigilat, în două exemplare, pentru a primi număr de înregistrare); 
b) Dovada înregistrării în Registrul Național al Exploatațiilor – adeverință de la 

medicul veterinar de circumscripție 
c) Dovada deținerii în proprietate a unei încărcături minime  de animale/ha de 0,3 

UVM/ha – adeverință de la registrul agricol 
d) Program de pășunat întocmit conform prevederilor cap.IV, pct.8 din Ordinul 

ministrului agriculturii, alimentației și  pădurilor și al ministrului administrației publice nr. 226/235/2003, 
pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la 
nivel național pe termen mediu și lung. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate de crescători la 
începutul fiecărui sezon de pășunat cu privire la curățirea pășunilor, modul de grupare a animalelor pe 
pășune, precum și lucrări de distrugere a mușuroaielor, curățirea de pietre, mărăcini și de vegetație 
arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor, întreținerea surselor de adăpare și asigurarea igienizării 
acestora, excutarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetației hidrofile;  

e) Copie după cartea de identitate – pentru persoane fizice; 
f) Certificat constatator privind plata obligațiilor către bugetul de stat din care să 

reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul de stat la data depunerii ofertei - pentru persoane 
juridice; 

g) Certificat privind plata obligațiilor către bugetul local – din care să reiasă că 
ofertantul nu are obligații restante la bugetul local la data depunerii ofertei, în original sau copie; 

h) Formular F1 – informații generale; 
i) Formular F2 – declarație privind calitatea de participant la procedură; 
j) Formular F4 – declarație privind participarea la licitație cu ofertă independentă; 
k) Formular F5 – declarație pe propria răspundere privind măsurile de protectia 

mediului pe care ofertantul le aplică pe perioada închirierii; 
l) Formular F6 – formular de ofertă financiară; 
m) Contractul cadru însușit, semnat (ștampilat unde este cazul) pe fiecare filă. 

 Durata contractului este de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii de maxim 3 ani, 
condiție în conf. art.(9), alin.(2), din OUG 34/2013). 
     
 
 

                                                                     

Compartiment achizitii publice,                              Secretar general, 



 

 

 

 

 

    Andrasoaie Teofana                                        Mariana-Simona Oprea 
 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
COMUNA BRUSTUROASA 
JUDEȚUL BACĂU 

 
 

FIȘA DE DATE A PROCEDURII 
     privind   închirierea prin licitație  a unor suprafețe de pășuni  aflate în proprietatea 

privată a Comunei  Brusturoasa, jud. Bacău 
 
 
 

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 
Locator: COMUNA BRUSTUROASA, CIF 4352751 
Adresa: loc. Brusturoasa, cod poștal nr.607075, județul Bacău 
Email: primariabrusturoasa@yahoo.com, tel./fax: 0234 381031 
 

II. INSTRUCȚIUNI   PRIVIND   ORGANIZAREA   ȘI  DESFĂȘURAREA 
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE 

Procedura selectată este licitația conform legislației în vigoare.                                             
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire. 
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.  
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizată în calendarul procedurii. 

Solicitările de clarificări se primesc la registratura primăriei Brusturoasa, jud. Bacău. 
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizată în calendarul 

procedurii. 
Data limită de depunere a ofertelor este precizată în calendarul procedurii. 
Deschiderea ofertelor depuse se va face la data stabilită în calendarul procedurii la sediul 

locatorului din comuna Brusturoasa, sala de ședințe, în prezența comisiei de evaluare și a reprezentanților 
ofertanților. 



 

 

 

 

 

 
III. CAIETUL DE SARCINI – anexă la Fișa de date a procedurii 
IV. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL de ELABORARE ȘI PREZENTARE A 

OFERTELOR 
Ofertele se redactează în limba română. 
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform prevederilor Caietului de sarcini. 
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 
 
 
 
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE 
Criteriul de atribuire ales este respectarea  încărcăturii minime  de animale/ha de 0,3 UVM/ha de 

animale pe hectar, calculate cu ajutorul tabelului de conversie a animalelor în unități vite mari conform 
Regulamentului (CE) nr.1974/2006, în condițiile respectării tuturor cerințelor caietului de sarcini. 

VI. CĂI DE ATAC 

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și 
încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri, se realizează 
potrivit Legilor contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se 
află sediul locatorului. 

VII. CLAUZE CONTRACTUALE  OBLIGATORII – conform contractului cadru și 
caietului de sarcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOANĂ FIZICĂ 
…………………………… 
…………………………… 
   (denumirea/numele)                              Înregistrat la sediul autorității contractante 
                                                               Nr. ________ / ________________ 
 
 

SCRISOARE  DE  ÎNAINTARE 
 

Către _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Ca urmare a anunțului apărut la avizierul primăriei Brusturoasa cu nr............./ .............................., 
privind atribuirea contractului de închiriere al pășunii proprietate privată al Comunei Brusturoasa, noi 
.....................................................................................................................................(denumirea/numele 

ofertantului) vă transmitem coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original: 
a) oferta; 
b) documentele care însoțesc oferta. 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 
 
Data completării: _____________________ 
 
Cu stimă, 

 
Operator economic/persoană fizică 

(semnătura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL                                            Formularul F1 
_____________________________ 
(denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMAȚII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele:_________________________________ 
 

2. Cod fiscal/CNP:___________________________________ 
 

 
3. Adresa: _________________________________________ 
4. Telefon/fax: 
5. Email: 
6. Certificat de înmatriculare/înregistrare (unde este cazul) 

_______________________________ 
7. Obiect de activitate________________________________________.   

 
 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
 

____________________________ 
(semnătura) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
OPERATOR ECONOMIC/                                                  Formularul F2 
PERSOANĂ FIZICĂ 
…………………………….. 
(denumirea/numele)      

DECLARAȚIE 
privind calitatea de participant la procedură 

1. Subsemnatul, ____________________________________, declar pe propria răspundere,  sub 
sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura de licitație pentru atribuirea contractului 
de închiriere a pășunii proprietate privată al Comunei Brusturoasa, jud. Bacău, la data de 
______________ organizată de Comuna Brusturoasa, particip și depun ofertă: 
 □ în nume propriu; 
 □ ca asociat în cadrul asociației ___________________________________; 
 □ ca subcontractant al _______________________________________. 
            (Se bifează opțiunea corespunzătoare) 

1. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau rețea de operatori economici; 
□ sun membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă. 

3.  Subsemnatul declar că voi informa imediat locatorul dacă vor interveni modificări în prezenta 
declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului  de închiriere, sau, în 
cazul în care voi fi desemnat câștigător, pe parcursul derulării contractului. 

4.  De asemenea, declar că informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că locatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 

5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, bancă, societate comercială, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai locatorului, Comuna  Brusturoasa, cu privire 
la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 Operator economic/ 
Persoană fizică 

_______________________ 
(semnătură) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
OPERATOR ECONOMIC/                                                                  Formularul F4 

PERSOANĂ FIZICĂ 
…………………………….. 
(denumirea/numele)      

DECLARAȚIE 
privind participarea la licitație cu ofertă independentă 

Către, 

COMUNA BRUSTUROASA, cp 607075, jud. Bacău 
Procedura de atribuire: licitație 
Nr. anunț: _________________________ 

Data limită de depunere a ofertei:_____________________ 

I. Subsemnatul _____________________________________, participant la procedura de închiriere 
organizată de Comuna Brusturoasa, jud. Bacău, în calitate de locator, certific prin prezenta că informațiile 
conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific prin prezenta, în numele __________________________________, următoarele: 
1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat; 
2. consimt descalificarea noastră de la procedura de închiriere în condițiile în care cele declarate se 

dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest  document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 

de participare, inclusiv în prezența termenilor conținuți de ofertă; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleeași 
proceduri de închiriere sau care ar putea oferta, întrunind condițiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără 
a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia; 

6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește 
prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul ale acestora, intenția de a le oferta, sau nu, la respectiva 
procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente, care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește 
calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 
de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de locator. 

III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar că cele consemnate în prezentul 
certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea. 

Semnătura ofertantului                          _____________________________ 

Numele și prenumele semnatarului      ________________________________ 

Adresa, tel/fax:                                  __________________________________ 

Data:                                                 _________________________       



 

 

 

 

 

 
 
OPERATOR ECONOMIC/                                                            Formularul F5 
PERSOANĂ FIZICĂ 
…………………………….. 
(denumirea/numele)      

 
 
 
 

DECLARAȚIE 
privind respectarea obligațiilor în domeniul protecției mediului 

 
 
 
 

 Subsemnatul(a), _________________________________________, domiciliat în 
com._____________________, sat ____________________ , 
Jud. Bacău, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în 
declarații în acte publice, că voi respecta legislația și normele în vigoare privind protecția mediului. 

 
 
 
 

Data completării ___________________ 
 
Semnătura 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
OPERATOR ECONOMIC/                                                            Formularul F6 
PERSOANĂ FIZICĂ 
…………………………….. 
(denumirea/numele)   
 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
 Către, 

COMUNA BRUSTUROASA 
 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul 
_______________________________________, ofer în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse 
în documentația mai sus menționată, chiria de  
167 lei/ha/an pentru parcela ________________________________________. 

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câștigătoare, după primirea 
terenului închiriat, să asigur prestarea serviciilor în conformitate cu programul de pășunat, anexă la 
contract și cu prevederile caietului de sarcini. 

3. Mă angajez să mențin această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, 
respectiv până la data de _____._____.2020, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere, această ofertă împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui 
un contract aranjant între noi. 

5. Precizez că: 
□ depun ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, 

marcat în mod clar ”alternativă”; 
□ nu depun ofertă alternativă. 
(se bifează opțiunea corespunzătoare) 

6. Înțeleg că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă 
pe care o puteți primi. 
Data întocmirii: _________________ 

Nume, prenume _________________________________ 

Semnătura _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Anexa 2 la  
Hotărârea Consiliului Local Brusturoasa 
Nr.  

 
 
 
 

     STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiştilor aparţinând domeniului privat al 

comunei Brusturoasa 

Studiul de oportunitate s-a axat pe analiza unor elemente relevante, în care se includ: aspecte 
generale; fezabilitate tehnică; fezabilitatea economică şi financiară; aspecte de mediu; aspecte sociale; 
aspecte instituţionale; aspecte juridice. 
Descrierea activităţii 

Aceasta activitate de administrare a pajiştilor naturale aparţinând domeniului privat al oraşului, în 
conformitate cu prevederile Ordinului 226/2003 emis de Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor, 
este destinată susţinerii dezvoltării durabile a zooeconomiei speciilor de taurine şi ovine, contribuind la 
satisfacerea nevoilor crescătorilor de animale din arealul comunei Brusturoasa în ceea ce priveşte 
asigurarea unor cantităţi de furaje verzi şi fibroase cu un grad sporit de digestibilitate şi cu un aport 
nutriţional ridicat. 
Păşunile comunei Brusturoasa 

Sub denumirea de pajişti se va înţelege în cadrul prezentului studiu toate suprafeţele agricole 
acoperite cu iarba (pajişti), aflate în administrarea comunei Brusturoasa, destinate utilizării de către 
crescătorii de animale din zonă pentru păşunatul animalelor, aşa cum se regăsesc în inventarul 
suprafeţelor de păşune. 

Activitatea de administrare şi exploatare a păşunilor ce sunt în administrarea comunei 
Brusturoasa, se referă, în principal, la asigurarea întreţinerii corespunzătoare a acestora, în vederea 
menţinerii şi ridicării potenţialului de producţie a masei vegetale prin: 
- asigurarea pazei şi supravegherii acestor suprafeţe; 
- valorificarea potenţialul pajiştilor şi utilizarea acestor suprafeţe prin asigurarea unui număr optim 
de animale erbivore, conform normelor în vigoare; 
- efectuarea la timp şi în condiţii suficiente a lucrărilor de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor 
zoopăstorale (unde este cazul), în conformitate amenajamentul pastoral aprobat; 
- asigurarea acţiunilor programate destinate îmbunătăţirii şi valorificării producţiei păşunilor, 
respectându-se ritmul anual de regenerare a suprafeţelor de păşuni etc. 

Prestarea serviciilor de exploatare şi întreţinere a păşunilor, va fi realizată respectându-se 
următoarele: 
a) aplicarea prevederilor programului de păşunat şi a măsurilor ce trebuie respectate la începutul 
fiecărui sezon de păşunat cu privire la curăţarea păşunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, 
eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiuni sanitar-veterinare 
obligatorii, etc.; 
b) executarea lucrărilor specifice, în conformitate cu prevederile programului de întreţinere a 
păşunilor; 
c) supravegherea şi paza suprafeţelor de păşune ce fac obiectul contractului de închiriere; 
d) asigurarea încărcăturii optime impuse de normele in vigoare (UVM/ha). 
Aspecte de mediu 

Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului şi acestora la standardele Uniunii 
Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un 
mediu sănătos, pentru locuitorii comunei Brusturoasa . 

Obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de mediu subzistă, indiferent de tipul de activitate 



 

 

 

 

 

ales, fiind necesar aplicarea tuturor prevederilor din legislaţia specifică de mediu. 
Diferenţierea apare în ceea ce priveşte obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în  

acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuţii vor reveni autorităţii publice locale, în timp ce 
în cazul delegării gestiunii, prin închiriere, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului 
economic/persoanei juridice/fizice/crescătorului de animale, căruia i se va face închirierea, răspunderea 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor în acest sens. incumbând acestuia. 

Consiliul Local Brusturoasa va avea, în conformitate cu cadrul legal aplicabil în materie, atribuţii 
cu privire la monitorizarea şi exercitarea controlului, cu privire la furnizarea şi prestarea serviciilor de 
exploatare şi întreţinere. 

Suplimentar, devin incidente şi menţiunile referitoare la posibilitatea impunerii, în cadrul 
criteriilor de calificare, incluse în documentaţia de atribuire aferentă procedurii, sau în cadrul contractului 
de închiriere, unor cerinţe care să garanteze îndeplinirea condiţiilor de mediu, în ceea ce priveşte 
activitatea desfăşurată. 
Nivelul chiriei 

Prețul închirierii se stabilește ținând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producției de 
iarba disponibila si obligațiile care ii sunt impuse utilizatorului pajiștii permanente prin cheltuielile cu 
implementarea amenajamentului pastoral. 

Chiria se va achita anual, în două tranşe: 30% până la data de 30 septembrie şi 70% până la data 
de 20 decembrie a fiecărui an. Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
perceperea de majorări de întârziere, conform legislaţiei fiscale privind creanţele bugetare, în vigoare la 
data plăţii. 
Modalitatea de acordare contractului de închiriere 

Modalitatea de acordare a contractului de închiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din OUG 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 44 / 2018, este atribuirea 
directă, pe baza cererilor crescătorilor de animale. 

Contractul de închiriere se va încheia cu crescătorul de animale - persoana fizică sau juridică, care 
are animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au 
sediul social pe teritoriul comunei Brusturoasa . 
Durata închirierii 

Durata pentru care se închiriază păşunea este de 7 ani, cu posibilitate de prelungire de maxim 3 
ani. Pe durata stabilită se interzice chiriaşului subînchirierea oricărei sarcini aparţinând activităţii de 
exploatare a păşunilor ce fac obiectul contractului. 

 
 

      VICEPRIMAR, 
    COMAN-GĂBURICI CRISTIAN 
 
 
 

 
 
 
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ    
    Emil CIUBOTARU                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL AL UAT 
                                                                                                Mariana-Simona OPREA 

 



 

 

 

 

 

 
Comuna Brusturoasa       Anexa nr. 1 la Regulament 
Judeţul  Bacău       HCL nr. 
Nr. . . . . . . . . .din . . . . . . . . . .  

 

CONTRACT - CADRU 

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul  privat al comunei Brusturoasa, jud. 
Bacău 

 

                                                                 Încheiat astăzi . . . . . . . . . .  

        I. Părţile contractante  

 1. Între Comuna  Brusturoasa,  adresa loc. Brusturoasa  telefon/fax   0234\381031,  0234\381170, 
având codul de înregistrare fiscală 4352751, cont deschis la Trezoreria  Moinești, reprezentat  legal  prin  
primar,  Atudorei  Valeriu,  în calitate de locator, şi: 

  2..................................................................................localitatea . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . sat . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ judeţul . . . . . . . . . ........, având CNP/CUI . . . . . . . . . .... ......................... 
telefon . . . . . . . . . . ....................., e-mail . . . . . . . . . ........................................... , în calitate de locatar, la 
data de . . . . . . . . . . ............................la sediul locatorului, în temeiul prevederilor   Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Brusturoasa  de aprobare a închirierii nr.   din , s-a încheiat prezentul contract de 
închiriere.  

        II. Obiectul contractului  

1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al 
comunei Brusturoasa  pentru păşunatul unui număr de . . . . . . . . . . animale din specia . . . . . . . . . . ........., 
situată în blocul fizic . . . . . . . .  , tarlaua . . . . . . . . . . .................., în suprafaţă de . . . . . . . . ha, 
identificată  în schiţa anexată care face parte din prezentul contract.   

  2. Predarea - primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces - verbal în termen de 5 
zile de la data semnării contractului, proces - verbal care devine anexă la contract. 

 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:  

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea 
contractului:  pășunea 

 b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta 
din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea 
contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: constructiile 



 

 

 

 

 

 c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: 
utilaje, unelte, etc.  

 4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se 
vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină 
proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat. 

 5. Obiectivele locatorului sunt:  

a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 

 b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii 
covorului vegetal; 

  c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.  

III. Durata contractului   

1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract, conform 
prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea a Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin; Legea nr. 86/2014, cu modificările 
ulterioare, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv a fiecărui an.  

     2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă de maxim 3 ani, ţinând cont de 
respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele 
asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare. 

  IV. Preţul închirierii  

        1. Preţul închirierii este de 167 lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin. (3) şi 
(4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de. . . . . . . 
. . lei.  

      2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei  Brusturoasa , 
deschis la Trezoreria  Moinești , sau în numerar la casieria unităţii administrativ - teritoriale. 

      3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 septembrie şi 70% până la data de 20 
decembrie a fiecărui an. 



 

 

 

 

 

      4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi 
de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului. 

      5.  Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului de drept, 
fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, începind cu 01 februarie a anului 
următor. 

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor  

  1. Drepturile locatarului:  

- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de 
închiriere.  

 2. Drepturile locatorului:  

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 
Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului şi în următoarele condiţii:  

. . . . . . . . . .  

    b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces - 
verbal; 

   c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, 
conform legislaţiei în vigoare; 

   d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte; 

   e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin 
semnătură executarea acestora.  

 3. Obligaţiile locatarului:  

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 

 b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială 
este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 

 c) să plătească chiria la termenul stabilit; 

 d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 

 e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre 
acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de 
păşunat; 



 

 

 

 

 

 f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 

 g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 

 h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 

 i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 

 j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de 
fertilizare, anual; 

 

 k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice 
sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 

 m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel 
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 

 n) să plătească 30% din prima de asigurare.  

 4. Obligaţiile locatorului:  

a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere; 

 b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 

 c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului; 

 d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor 
prezentului contract. 

  VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi  

 Locatorul răspunde de: . . . . . . . . . . 

 Locatarul răspunde de: . . . . . . . . . .  

       VII. Răspunderea contractuală  

 1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere 
atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

 2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele 
stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune. 

 3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.  



 

 

 

 

 

      VIII. Litigii  

 1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată. 

 2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 

 3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 
1.798 din Codul civil.  

       IX. Încetarea contractului  

 

 Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:  

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

    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 

    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în 
baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de 
dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 

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

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

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

    h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 

     i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 

     j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat 
terenul; 

     k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită 

 X. Forţa majoră  



 

 

 

 

 

      1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră, aşa cum este definită de lege. 

     2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin 
telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către 
autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, 
exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că 
niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri. 

      3. Dacă în termen de . . . . . . . . . . (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune - interese. 

    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua 
derularea contractului.  

 

       XI. Notificări  

      1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 

     2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal. 

     3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. 

     4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.  

      XII. Dispoziţii finale  

      1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, 
cu acordul părţilor. 

      2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se 
poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

     3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a 
consiliului local. 



 

 

 

 

 

     4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu 
prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil. 

     5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 
voinţa părţilor. 

     6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de . . . ... exemplare,  astăzi, . . . . . . . . . .......data 
semnării lui, în Primăria Comunei Brusturoasa. 

        LOCATOR,                                                                                         LOCATAR, 
COMUNA  BRUSTUROASA                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                             
PRIMAR,             , 

 ATUDOREI  VALERIU                                                         
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEZĂ 
        Emil CIUBOTARU                                 Secretar general al UAT BRUSTUROASA 
                   Mariana-Simona OPREA 
 

 
 
 
 

 


