
ROMANIA
JUDETUL BIS
COMUNA JOSE
CONSILTUL

privind

Consiliul

A-NASAIn)
nAncAurur

HOTANANN
rganizarea pEgunatului in anul 2AZA pe raza comunei

Josenii Bflrgiului

comunal Josenii B6rg5ului, judeful Bistri{a-N6s6ud;
-avflnd in vedere:

-referaful de
Josenii Bdrg6ului;

nr. 510 din 31.01 .2020, intocmit de primarul comunei

-raporhrl
Teofil-Nicugor, sub nr. 509 din 31.01 .2020l

-prevederile otirdrii Consiliului local Josenii Birgiului nr. l0 dn 29.02.2016,
pnvtr:d aprobarea iamcntului pa$toral, valabil Bentru taate peii+tils aflatp in
proprietatea comune Josenii Bdrgaului ;

-Hotdrdrea iliului local Josenii
aprobarea inchirieriil pajiqtilor comunale
com,unei Josenii B drg6ului;

-proiectul de hptarare nr. 511 din 31.01 .2020, ini{iat de primarul comunei ;
-nota nr. 512 dn 31.01 .2A2A a Punctului de Informare Documentare Josenii

B?rgdului, din care {ezult6 cd proiectul de hotlrdre a fost pus la dispozilia ceta{enilor
comunei Josenii Eirgdului, in vederea formuldrii propunerilor, sugestiilor $i
cnnlpslafiilor;

-avizul cu car&cter consultativ nr. 9 din rc.A3.2020 al comisiei de specialitate a
Consiliului local Josenii B6rg6ului, buget-finan{e qi activitifi economico-financiare ;

-avinil cu carocter consultativ nr. 8 din 16.03 .2020 al comisiei de specialitate a
Consiliului local Josenii Bdrgiului, pentru amenajarea teritoriului gi urbanism,

*gncultur4 protec{ia mediului gi furism;
In conformitate cu :

-prevederile Ordonanfei de Urgen{6 a Guvemului nr. 34nAB, cu modific[rile
ulterioare, privind opganizarea, administrarea gi exploatarea pajiqtilor permanente gi
pentru modificarea qi completarea Legii fondului fimciar nr. 18/1991'

-prevederile Legii nr. 4412,018, pentru modificarea qi completarea Ordonan{ei de
urgen!6 a Guvernuhli nr. 3412013, privind organizare4 adminisfiarea gi exploatarea
pajigtilor permanent$ gi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr.
t8t199t;

-prevederile Hot6rdrii Guvernului Rom6niei nr. l064nAB, cu modificdrile
ulterioare, privind 4probarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordrrnan{ei de Urgeqji a Guvernului nr. 3412013, privind organizarea, adrninisfrarea gi

Birgdului nr. 9 dn 27 .A2.2A17, privind
aparfindnd domeniului public qi privat al



exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;

-prevederile art. Ll66-1279 qi 1777-t823, din Legea nr.287/2009, republicatd cu
modificdrile ulterioare privind Codul Civil;

-prevederile Ordinului comun nr. 54t121012009 pentru modificarea qi
connpletarea Strategiei privind organizarca activitd{ii de imbundt6tire gi exploatare a
pajiiqtilor la nivel nalional, aprobatd prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei qi
pddlurilor gi al ministrului administraliei publice rc.226/235/2003;

-prevederile Ordinului comun M.A.D.R. gi M.D.R.A.P nr. 407/205112013, cu
modificdrile ulterioare, pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune gi inchiriere a
suprafelelor de pajiqti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oragelor, respectiv
al nnunicipiilor;

-prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 54412013, privind metodologia de calcul al
inciircdturii optime de animale pe hectar de pajigte ;

-Legea rr.4612008, republicatd- Codul silvic, cu modificdrile ulterioare ;
-prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei ff. 92512005, pentru aprobarea

regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea
conLformitdlii cu legisla{ia privind hrana pentru animale ;

-prevederile art. 30 din Legea nr.27312006, privind finanfele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare ;

-prevederile HotSrdrii Guvemului nr.98412005, privind stabilirea gi sanctionarea
conLtravenliilor la normele sanitar-veterinare qi pentru siguranta alimentelor, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 18/1991, republicati, legea fondului funciar, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare ;

-prevederile art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 4212004,
pri''rind organizarea activitdtii veterinare, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

-prevederile art. 2 alin. (2), art.8 alin. (1), (2) lit. d) $i (3), art. 15 si art. 16 din
Ordonan{a Guvernului nr. 21200I, privind regimul juridic al contraven}iilor, aprobati
prirr Legeanr.I80l2002, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-prevederile tegii nr. 197 1201 8, Legea muntelui;
-nr. crt. I82, pozitia 6.12 din anexa nr. 2la Ordinul nr. 9711332120L9, privind

aprobarea criteriilor de incadrare qi a listei localitSlilor din zonamontani;
-prevederile art. 16 din Legea r:r.32l20l9,Legea zootehniei;
-prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, republicatd, privind

transparenta decizionald in administra{ia publicd 1ocal6 ;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) qi d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. i) $i

r), art. 139 alin. (1) , alin. (3) lit. c) qi g) art.297 alin. (l) lit. c) 9i art. 362 alin. (1) din
Orrlonanla de Urgenll a Guvernului Rom6niei nr. 5712019, cu completSrile ulterioare,
pri'vind codul administrativ; 

HorARAgrE:
Art.1.(1)- Suprafa{a de pdqune comunald, proprietate publicd qi privatd a comunei

Josenii Bdrgdului, se inchiiazdpe mdsura expirdrii termenelor contractelor de inchiriere
saur incetdrii acestora, crescdtorilor de animale, prin licitalie publicd in situalia existen{ei

mai multor cereri de concesionare/inchiriere/arendare pe aceeagi unitate de suprafat6 sau

pri:n incredinfare directd cdnd existd doar o singurd cerere pe unitatea de suprafafI,
conform prevederilor Hotir6rii Consiliului local Josenii B6rgdului, privind aprobarea
inchirierii pajiqtilor comunale apartin6nd domeniului public ai privat al comunei Josenii

Bdrrgdului



(2)- Crescdtorii de animale persoane fizice gi juridice de pe raza comunei
Jos,enii Bdrgdului, pot depune documentatii pentru atribuirea suprafetelor de pdqune
exemplificate la alin.(l), pan6 pe data de 10.04.2020.

(3)- Documentalia pentru atribuirea suprafe{elor de pdqune se oompune din :

cerlsrea tip anexa 1 la Ordinul541121012009, cu documentele exemplificate ca anexe la
cerlore : a)pentru persoane ftzice :

1.- copie CI/BI ;
2.-copie a cardului de exploata{ie din Registrul National al Exploataliilor ;

b) pentru persoane juridice/forme asociative :

1.-copie de pe statut ;
2.-copie de pe certificatul unic de inregistrare ;

3.-copie a cardului de exploatalie din Registrul Na{ional al Exploata{iilor ;
4.-lista cu copiile de pe cardurile de exploatafie din Registrul Nafional al

E4rloata{iilor a membrilor asocia{iei ;

5.-copie de pe certificatul de inscriere in Registrul asocia{iilor gi fundatiilor, dupd
caz,.

(4)-Documenta{ia prevdnfi1la alin. (3) se depune la Consiliul local Josenii
Bfu:gdului in vederea analizdrii iar dupd aprobare va fi inaintatd Ocolului silvic comunal
Josenii B6rgdului in vederea incheierii confiactului de inchiriere.

(S)-Modelul contractului de inchiriere este prevdnft in anexa nr. 2, la
prezentahotdrdre, din care face parte integrantd.

Art.2.-Admiterea animalelor la pdgunat se face pebaza atestdrii stdrii de sdndtate

a a,cestora prin certificat sanitar-veterinar, iar personalul care va deservi furmele vor
avea intocmite carnetele de sdnState, cu analizelelazi.

Art.3.-Locatarii, pentru anul 2020n vor pl6ti obligatoriu, atdt chiria conform
corrtractului de inchiriere, c6t qi taxa pe terenul proprietate publicd sau privat6, inchiriat,
care se calculeazd in acelaqi fel cairtpozitul pe teren qi care va fi plititi bugetului local
al unitdlii adminisffativ-teritoriale unde este situat terenul, conform Legii 22712015,

Codul fiscal, Cap. III, art. 463 alin. (2) gi (3).

Art.4.-(1).in vederea aprobdrii documentafiei, de cdtre Consiliul local Josenii
Bftrgdului, pentru admiterea la pdqunat, in pdgunile administrate prin Regia autonomi
de interes local < Ocolul silvic comunal Josenii Birgdului >>, respectiv formarea turmelor
cu animalele crescStorilor de animale, in func{ie de efectivele existente in fiecare sat,

inscrise pe cardul de expoatatie din Registrul National al Exploatatiilor, reprezentantul
desiemnat de grupul crescitorilor de animale constituit,va alvea anexat :

a)-un tabel cu numele gi prenumele de{indtorului de animale, domiciliul acestuia,
nurndrul animalelor care doregte sd le scoatE la p6gunat, suprafala de teren caf,e o de{ine

aviind categoria de folosin{i acceptati pentru pSqunat (fdne{e, p6guni) gi care o pune la
dispozi{ia pigundrii pane la data ieqirii in pEgunea comunald, respectiv revenirea tr
perioada de toamn6, aflatdin zona de hotar in care se constituie turma, verificabild cu
reg;istrul agricol comunal.

b)-in cazvl in care crescdtorul de animale, nu define terenul necesar pentru
asigurarea unei pdgundri corespunzdtoare, solicitarea scrisd va avea anexat, acordul
scris, sub semnatura altui cetdlean care pune la dispozitia acestora terenul sdu,

corespunzator pentru pdgunare, la fel in zona de hotar in care se stabilegte turma,
verificabil cu registrul agricol comunal.

c)-tabelul menlionat la litera a), precum qi acordul scris mentionat la litera b), va
conline qi numdrul blocurilor frzice din care fac parte suprafelele puse la dispozi,tie
pentru p6;unat. Reprezentantul desemnat de grupul crescitorilor de animale va anexa o



harl:d ortofotograficd a zonei de hotar in care se constituie turma, pe care vor fi
iderrtificate toate suprafelele puse la dispozilie pentru pdqunat.

(2)- Cetdlenii care nu sunt de acord sd pund la dispozitie terenul si se pdguneze qi
au llost pdgubili, se pot adresa Primdriei Josenii Bdrgdului in vederea intocmirii notei de
constatarep pagubei .

(3)-Incepdnd cu luna aprilie2020, fiecare de{indtor de ovine care le va da drumul
la trrdscut, va prezenta un tabel cu persoanele care le-au pus la dispozilie terenul pentru
pdqunat, in condi{iile in care nu define suprafata necesard de teren pdqunabil. in caz
conLtrar va fi sancfionat conform legilor in vigoare gi a prezentei hotdrdri.

Art.S.-Pentru a avea certitudinea cd pdgunarea se desf5goard ?n mod
corespunzdtor, grupul crescdtorilor de animale constituit, prin reprezentantul desemnat
va fi obligat sd facd dovada scrisd a existentei terenului pentru pigunat in urmatoarea
incildrare :

-6,6 ovine la 1,00 ha de teren pdgunabil ;
-1 bovin6, cabalind la 1,00 ha de teren pdgunabil.
Art.6.-(1).-in cazvl nedndeplinirii condiliilor prevdzute la art. 4 gi art. 5 din

prezenta hotirdre, solicitarea constituirii de stdnd nu va fi aprobat[ pentru a evita
producerea pagubelor gi a degraddrii culturilor qi a terenurilor cetb[enilor proprietari de
terenuri.

(2).-Pdqunatul pe alte terenuri decdt pdqunile comunale in cursul anului este
permis doar in ca il in care organizatorul turmei are acordul proprietarilor pe care
pdquneazd sau are inchiriatd suprafala de teren de la alfi cetdfeni dar qi acordul de
trecere al proprietarilor de teren pen6 la suprafala inchiriatd.

Art.1.- a)-Se stabileqte data iegirii cu animalele la pSgunat in pdgunile comunale
inclhiriate, data de 1 mai 2020 pentru bovine, cabaline, ovine qi caprine, satelor Josenii
Bdrgdului, Mijlocenii Bdrgdului, Rusu B6rgdului qi Strdmba.

b)-Se stabilegte data de 08 septembie 2020 data revenirii turmelor de oi din
pdEunile montane pe terenurile inchiriate de la cetdleni sau contractate de la u.a.t.

Art.8.-a)-Pdgunarea animalelor de cdtre crescdtorii de animale persoane fizice gi

juri.dice, pen6 la formarea turmelor de animale, se face pe proprietatea definitorilor de

ani:male sau pe proprietatea altui cethtean al cdrui acord il are in scris sub semnatura
acestuia.

b)-Nu se vor p6quna terenurile arabile gi livezile, pentru a se evita distrugerea
culturilor.

c)-Este interzis pigunatul pe terenurile cetdlenilor care nu pun la dispozifie
suprafefele pentru pdqunat organizatorilor de turme.

Art.9.-Indiferent de pdgunea in care se vor stabili pe pdqunile comunale, turmele
vor efectua tdrlirea pdgunii prin mutarea staurului sipt[m6nal, prin gnja gefului de

tunmd qi a personalului.
Art.10.-(1)-Dupd verificarea respectdrii incdrcdturii de animale/ha/contract, in

corelare cu suprafelele utilizate se stabileqte disponibilul de pajiqti ce pot face obiectul
inchirierii, conform prevederilor art. 5 din Hotdr6rea Consiliului local Josenii Bdrgbului,
pri.vind aprobarea inchirierii pajiqtilor comunale aparfindnd domeniului public Ai privat
al comunei Josenii Bdrgdului;

-(2)-Excedentul de pdqune va fi scos la licitatie in situalia existentei mai multor
cereri de concesionare/inchinerelarendare pe aceea$i unitate de suprafafa sau prin
incredinfare directd c6nd existd doar o singur[ cerere pe unitatea de suprafafd.



-(3)-Consiliul local Josenii BArgdului, prin Regia autonomd de interes local

<< Ocolul silvic comunal Josenii Bdrgdului > incheie contracte de inchiriere, cu

reprezentantul crescitorilor de animale a turmelor constituite ;
-(4)-Reprezentantul crescdtorilor de animale, titular al contractului de

inchiriere, va face toate demersurile qi va depune cerere de sprijin pentru pl[1ile directe
pe suprafali care se vor acorda in anul 2020,1a Sucursala Judeteand a Agen{iei de Pl6ti
qi Interven{ie pentru Agriculturd, cu sediul in Bistrita, str. Ioan Slavici nr. 2-4, pdndpe
datir de 15 mai 2020 ;

-(S)-sumele obfinute ca sprijin direct pe suprafald se vor utiliza doar pentru

imtrundtSlirea qi ameliorarea pSgunilor comunale, prin lucrdri de fenilizare, cur6{are de

plqune gi edificare de construclii pentru proteclie, constructii pentru prelucrare produse

lacl;ate gi addposturi pentru animale.
Art.LL.-Personalul care deserveqte turmele constituite gi care nu sunt cetdfeni ai

connunei Josenii Bdrgdului, pot aduce animalele personale, inscrise in cardul de

exprloata{ie din Registrul Na{ional al Exploataliilor.
Art.l2.-(1).-Nu se admite formarea de stdni de animale pe terenurile satelor

apar\indtoare comunei Josenii BArgdului, in condiliile in care reprezentantul

crescdtorilor de animale nu de{ine contract de pdgunare incheiat cu Ocolul silvic

cornunal Josenii BArgdului.
(2).-Nu se aprobd formarea turmelor de animale, in satele aparfindtoare

cornunei Josenii Bdrgdului in condiliile in care Consiliul local Josenii Bdrgdului nu
poate pune la dispozifie pdqune corespunzdtoare func{ie de numdrul animalelor din

tunm6. Cele care se vor forma fird acordul Consiliului local pe rcza comunei, vor fi
desrfiinlate, iar animalele vor fi impdrlite proprietarilor pentru a fi redistribuite in stdnile

orp;anizateinbazaprevederilorprezenteihotirdri.
(3).-Crescdtorii de animale care au fost sancfionafi, pe baza Hotdrdrii

Consiliului local, privind organizarea pdqunatului in anul2020 pe raza comunei Josenii

Bdrgdului, nu l-i se va mai aproba constituirea de turme in anul urmdtor, pe raza

comunei Josenii Bdrgdului.
Art.13.-inainte de iegirea la pdgunat va fi orgarrizatd o intdlnire cu reprezentantii

cre,scdtorilor de animale.
Art.l4.-Se reac,frnlizeazd taxele speciale percepute pentru func[ionarea

serviciului local denumit < Obor comunal > in subordinea Consiliului local Josenii

Bdrgdului, cu personal asigurat din cadrul Serviciului de administrare a domeniului
pulblic Ai privat al comunei Josenii Bdrgdului, conform anexei lLaprezenta hotir6re din

care face parte integrantd.
Art.L5.-Pentru pagubele produse de animale prin pSgunare se vor intocmi note de

constatare de cdtre comisia desemnatd prin Dispozi{ia primarului comunei Josenii

Bdrgdului, in vederea recuperdrii pagubei de cdtre cetdtenii interesati.

Art.16.-Imobilele constructii gi terenuri care fac obiectul prezentei hotdrdri nu au

fost revendicate in baza legilor reparatorii (Legea nr.10/2001, republicatS, Legea

nr.24712005, cu modificdrile gi completdrile ulterioare), nu sunt grevate de sarcini gi nici

nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanlelor judecbtoreqti.

Art.l7.-Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri se incrednleazd: Primarul

comunei, consilierul personal al primarului, Serviciul buget finanle contabilitate qi de

administrare a domeniului public qi privat al comunei, referenful superior Trigc[
Raveca- de la registrul agricol comunal qi Regia autonomd de interes local < Ocolul

silvic comunal Josenii Bdrgdului >.



Art.l.8.- (l)-Prezenta hotdrdre a fost adoptati cu un numir de l4 vottri pentru, =-

voturi impotrivi, - ablineri, dintr-un numdr total ae 14 consilieri prezenli?n sala de

qedinlE gi se comuniod cu :

-Institulia Pred'ectului+judeful Bistrila-Ndsdud ;

-Persoanele desemnate la art.17 din prezenta hotirdre ;
-Punctul de Informarq Documentare-in vederea aducerii la cunoqtinfd public6;
-Polifia locald Josenii BArgdului.

Nr. 17

Din 19.03 .2020

Yizd CFP:
Iacob Ileana
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Anexa nr.L
la HotirArea Consiliutui local Josenii Bflrgiului

nr.l7 din 19.03 .2020

REACTUALIZARE TAXA SPECIALA
pentru organizare qi funcfionarea serviciului << Obor rsomunal >>

Capitolul I
INSTITUIRE

Art.L,-Serviciul << Obor comunal >> a fost instituit gi organiizat ca serviciu public
in subordinea Consiliului local Josenii Bdrgdului, prin Hotdrdrea Consiliului local nr. 5
din 24 .03 .2005, in subordinea directd a viceprimarului comunei.

Capitolul II
FUNCTIONARB

Art.2.-Oborul comunal funclioneazd pentru animalele nednLscrise la pdgunat sau

pentru cele gdsite in alte locuri decAt cele stabilite prin Hotdrdrea Consiliului local
jos,enii Bdrgdului, privind aprobarea inchirierii pajigtilor c;omunale aparfindnd

donneniului public gi privat al comunei Josenii Bdrgiului, gi pentru care se stabileqte

taxil de gloabd, dupd cum urmeazd :

-a)-bovine : 100 lei lcaP;'
-b)-cabaline : 150 lei lcaP ;

-c)-ovine : 10 lei lcaP;
-d)-turme de animale : 250 lei /turmd.
-e)-pentru tineret: jumitate din taxa stabilitS pentru animalel,e adulte.

Art.3.-Pentru ingrijirea gi furajarea animalelor la oborul comunal, se percep

urmdtoarele taxe :

-a)-bovine : 10 lei lcaPlzi;
-b)-cabaline : 10 le\ lcaPlzi;
-c)-ovine : 8 lei lcaplzi ;

-d)-pentru tineret : jumdtate din taxa stabilitd pentru animalele adulte.

Art.4.-Jumdtate din taxa de gloab6 revine celor care au adus animalul la oborul

cornunal la fel qi din ta><a pentru ingrijirea qi furajarea animalLelor, persoana avdnd

obligalia de a supraveghea gi ingriji animalul la oborul comurnal pdn5 la ridicarea

acerstuia de cdtre proPrietar.
Art.5.-(1).Nerespectarea hotdrdrii Consiliului local Josenii B6rgiului, privind

orp;anizarea pdqunatului in anul 2020 pe raza comunei Josenii Biirgdului, se considerd

taxi de gloabd qi se sanclioneazd astfel :

(2). -Constituie contraventie dacd faptele nu sunt comise in astfel de condilii incdt

po1rivit legii penale sd fie considerate infracliuni ;i se sancfioneazit,urmdtoarele fapte: :

a) -nerespectarea datei ieqirii cu animalele la pdqunat in p5gunile comunale sau

ner:espectarea revenirii turmelor de ovine din pdqunile comunale ;

b) -pdgunarea animalelor de cdtre crescdtorii de animale persoane ftzice 9i juridice,

p&rd la formarea turmelor de animale, pe terenul proprietatea altui cet6(ean, fard a avea

acordul scris al acestuia, precum qi dupl formarea st6nilor ;
c) -neefectuarealdrlirii pigunii comunale prin mutarea staurului la interval de 2-3 ziIe,
prin grija qefului de turmd gi a personalului ;



d) -r:irculalia pe pajiqti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv rcu atelaje,

folosite pentru activit5{i agricole de cdtre cel care uttlizeazdpajigtea ;
e) -introducerea pe pajigti a unor specii de animale, altele decat cele

contractul de pdgunare ;
f) -rreAndeplinirea de cdtre utilizatorii de pajigti a obligatiilor prevdzute in
pdqunare;
g) - arderea vegetaliei paj i gtilor pennanente.

Art.6.-(1).Contraven!iile prevdntte la art. 5 alin. (2), din prezenta anex6, se

sanclioneazd astfel :

-a)-cu amendi de la 500 lei - la 1.000 lei- pentru persoana fizicf ;
-b)-cu amendl de Ia 1.000 lei- la 2.500 lei-pentru persoana juridici.
(2).-Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la

datar incheierii procesului verbal, jumdtate din minimul amenzii.

Art.7.-Aplicarea contravenliilor prevdzute la art.5 din prezentul Regulament, se

face de c[tre : primarul comunei, consilierul personal al primaruJlui, lucrdtorii polifiei
locarle qi de lucrdtorii postului de poli{ie Josenii B6rgdului.

Art.8.-Sumele provenite din amer:z,i gi taxa de gloabd vor fi incasate de casierul

Prirndriei Josenii Bdrgdului gi se fac venit la bugetul local, fiind utilizate pentru

intrro{inerea serviciului << obor comunal >>.

t'"i"sp"



Anexa nr.2
la I{otlrirea Consiliului local Josenii Birgiului nr. 17 din

Comuna Josenii Bdrgdului
Ju,cleful B istrila-Nbs6ud
Nr. ......... ........1 data

CONTRACT
de inchiriere pentru suprafe{ele de pajiqti aflate in domeniul public Ai privat al comunei

Josenii Bdrg[ului
incheiat astdzi

I, Pdrfile contractante
1. Intre Comuna Josenii Bdrgdului, adresa loc. Josenii Bdrgdului nr. 153,
026326536010263265359, avdnd cont deschis la Trezoreria Bistrifa, cont

deschis la Trezoreria Bistri{a, cod fiscal RO
telefon/fax
virament

reprezentat prin ing. Vlad Ddnil6, gef O.S.C. Josenii BdrgSului, ca
Josenii BArgdului, in calitate de locator, pe de oadministrator al pdqunilor comunei

parte, gi:

avdnd CNP/CUI nr. din Registrul national al
nr. deschis laexploataliilor (RNE)

reprezentatd prin
cu functia de in calitate de locatar, la data de

i;ili;.iii;;il;';."*il'';1:*:l?,Tltff ?lT111i,l:i'#:*fl?fi:'J#,#;if:tii
lit. ,c) qi art. 362 alin. (1) din Ordonanfa de Urgentda Guvemului Romdniei nr. 5712019,
cu complet6rile ulterioare, privind Codul administrativ, precum qi al Hotdrdrii
Corrsiliului Local al comunei Josenii B6rgdului, privind aprobarea inchirierii pajigtilor
comunale aparfin6nd domeniului public Ai privat al comunei Josenii Bdrgbului nr. ....
din ......... s-a incheiatprezerfivl contract de inchiriere.

*) in cantl formei asociative se completeazd de c6tre reprezentantul legal al acesteia

cu datele exploatafiilor membrilor formei asociative.

I I. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea pajiqtii aflate in domeniul

public/privat al comunei, pentru piqunatul unui num6r de

animale din specia ..............., situatd in blocul ftzic ....... tarlaua ................., io
suprafald de ............. ha, identificatl prin numdr cadastral gi in schiJa

anexatd care face parte din prezentul contract.
2". Prcdarea-primirea obiectului inchirierii se efectueazd pe bazd, de proces-verbal in

terrnen de 5 zlle de la data semndrii contractului, proces-verbal care devine anexd la
conrtract.

3i. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea tnchirierii sunt

urmdtoarele:
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit gi libere de orice sarcini looatorului

la e,xpirarea contractului : .............................. ;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului in mdsura in
carr3 acesta din urml igi manifestd intenfia de a le prelua in schimbul pld{ii unei

e



cornrpensalii egale, cu valoarea contabild actualizatd, conform caietului
.................;

c') bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere rbmdn in
locartarului:

4.Laincetarea oontractului de inchiriere din orice cavz6, bunurile prevdzute
lit. a) se vor rcpartizapotrivit destinatiilor ardtate la acest punct, locatarul fiind obligat
sd restituie, in deplind proprietate, liber de orice sarcin6, bunul inchiriat.

5. Obiectivele locatorului sunt:
a) men{inerea srrprafelei de pajigte;
b) realizarea pSgunatului ra{ional pe grupe de animale $i pe tarlale, cu scopul

merr{inerii calitilii covorului vegetal;
c) creqterea produc{iei de masd verde pe hectar de pajigte.
I.[I. Durata contractului
1. Durata inch"irierii este de ............. ffii, incepdnd cu data semndrii prezentului

contract, cuprinsd intre 7 li 10 ani, confonn prevederilor art.9 alin. (2) din Ordonan{a
de rrrgen{6 a Guvrernului nr.3412013 privind orgarrizarea, administrarea gi exploatarea
pajiqtilor permanente gi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr.
l8ll99l, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea ff. 861?014, cu modificdrile
ulte,rioare, cu respectareaperioadei de p6gunat, respectiv a fiecdrui an.

2. Contractul d,e inchiriere poate fi prelungit pentru incl o perioadd, flnand cont de

respectarea clavz<>lor contracfuale, valoarea investitiilor efectuate de cdtre locatar pe
pajigte gi altele asemenea, cu cond4ia ca prin prelungire sd nu se depiqeascd termenul
maxim de 10 ani prevdzut la art.9 alin. (2) din Ordonanta de urgenld a Guvernului nr.
341'.2013, aprobat5, cu modificdri gi completdri prin Legea rr. 86/2014, cu modificdrile
ulte'rioare.

IV. Preful inchirierii
1. Prelul inchirierii este de .......... leilha/an, stabilit cu respectarca condifiilor art.

6 allin. (3) qi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanfei de

urgen!5 a Guvemului nr. 3412013 privind organizarea, administrarea pi exploatarea
pajiigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.
l8ll99l, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. I.06412013, cu modificSrile gi

connpletdrile ulterlioare, chiria totald anuald (nr. ha x pret pe ha) fiind in valoare de .........

lei.
,2. Suma totald prevLrutdla pct. 1 va fi plStiti prin ordin de plat6 in contul comunei

Josenii BArgdului, deschis laTrczoreria Bistrila, sau in numerar la casieria Primdriei
cornunei Josenii Etdrgdului.

3i. Plata chiriei se face in dou6 trange: 30% pitnlla data de 30 aprilie qi70% pdnd la

data de 30 septembrie a fiecdrui an.
zI. intdrzierea la platS a chiriei se penalizeazd crt O,Iyo din cuantumul chiriei datorate

perrtru fiecare zi de intdrziere, cuanfum ce nu se va modifica pe parcursul deruldrii

corrtractului.
:t. Neplata ch:iriei pand la incheierea anului calendaristic conduce la rczilietea

corrtractului.
V. Drepturile qi obligafiile pir{ilor

.[ . Drepturile lo catarului:
- sd explo atezein mod direct, pe riscul gi pe rbspunderea sa pajiptile care fac obiectul

corrtractului de in'chiriere.
12,. Drepturile lo,catorului:



a.) sd inspecteze suprafetele de pajigti inchiriate, verificdnd respectarea ob,

asumate de locat,ar. Verificarea se va efecfua numai cu notificarea
locertarului gi in urmdtoarele condilii:

b) sd predea p4jigtea locatarului, indicdndu-i limitele, precum gi in
p e l>azd de proces-verbal ;

c) sd solicite utilizatorului situalia lucrdrilor realizate, cu valoarea exactd a acestora gi
devizul aferent, co,nform legisla{iei in vigoare;

d) sd igi dea acordul de principiu pentru lucririle ce urmeazd a fi executate de locatar
pe pajigte;

e) sd participe la receptionarea lucrdrilor executate de cdtre locatar pe pajiqte qi sd
confirme prin semndtur6 executarea acestora.

3. Obligafiile locatarului:
a) sd asigure exploatarea eficace in regim de continuitate gi de permanen{d a pajigtilor

ce fac obiectul prezentului contract;
b) sd nu subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea

totali sau parfiald este interzisd, sub sanctiunea nulitd{ii absolute;
c) sd pldteasci chiria la termenul stabilit;
d) sd respecte cel pufin incdrcStura miniml de 0,3 UVIWfia in toate zilele perioadei

de pSgunat;

e) sd comunice lin scris primdriei, in termen de 5 zile delavdnzarca animalelor sau a
unora dintre acestea, in vederea verificdrii respectdrii inc6rcdturii minime de 0,3
UVM/ha in toate zilele perioadei de p[gunat;

f) sd pdguneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat;
g) sd practice un pSgunat rafional pe grupe de animale gi pe tarlale;
h) sd introducd animalele la pdgunat numai in perioada de pdgunat stabilitd;
i]) s[ nu introducd animalele la pdgunat incaztil excesului de umiditate apajiqtii;
j,l sd realizeze pe cheltuiala sa lucrdri de eliminare a vegetatiei nefolositoare gi a

excesului de apd, de fertilizare, anual;
k) si respecte brunele condilii agricole gi de mediu, in conformitate cu prevederile

legale in vigoare;
l.) s[ restituie lo,catorului, in deplind proprietate, bunurile de retur, tn mod gratuit qi

libe,re de orice sarcini, la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen;
m) sd restituie concedentului suprafata de pajigte ce face obiectul prezentului contract

in condi[ii cel pulin egale cu cele de la momentul incheierii contractului;
n) sd pldteascd ':10% dinprima de asigurare.
4. Obligatiile locatorului:
a) sd nu il tulbure pe locatar in exercifiul drepturilor rezultate din prezentul contract

de inchiriere;
b,) sd nu modifir;e in mod unilateral contractul de inchiriere, in afard de cazurile

prevdzute expres de lege;
c) sd notifice locatarului aparilia oricdror imprejurdri de naturd s[ aducd atingere

drelpturilor locatarului ;

di) sE constate gii sE comunice locatarului orice atentionare referitoarclanerespectarea
clarrzelor prezenfului contract.

VI. Clauze contliactuale referitoare la impirfirea responsabititifilor de mediu
intre pnrfr

l,ocatorul rdspunde de: .........
Locatarul rdspunde de: .........
\/II. Rispunde,roa contractuali



1. Nerespectarea de citre pirlile contractante a obligatiilor prevdzute in
contract de inchiriere atrage rdspunderea contractuald apartii in culpd.

2. Pentru nerespectarea obligaliilor prevdzute in prezentul contract pdrfile

penalita{i in limitele stabilite de legislalia in vigoare. Daci penalit{ile nu

pagrba, se vor pl6ti daune.
3,, For[a majord exonereazi pirtile de rispundere.
VTII. Litigii
1, Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi

soluLlionate pe cale amiabild. in cazurlin care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate
prin instan{ele de judecatd.

2.Petoatddurata inchirierii, cele doud pe{i se vor supune legisla{iei tn vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, in condiliile in cetre contractul

resrrectd orevederile art. I.798 din Codul civil.
tAt

IlK. Incetarea contractului
Prezentul contract de inchiriere incete azd inurmdtoarele situalii:
a)in cazul impc,sibilit5tii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea

incEirciturii minime de animale;
b) p6gunatul altor animale decdt cele inregistrate ?r RNE;
c) la expirareadluratei stabilite in contractul de inchiriere;
d) in caztilin care interesul nalional sau local o impune, prin denuntarea unilaterald

de cdtre locator inbazadocumentelor oficiale, cu plafaunei despdgubiri juste gi

prerrlabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competentd instanta de judecatd;

e) in cazul nerespectdrii obligatiilor contractuale de cdtre locatar, prin reziliere de

cdtre locator, cu plata unei despdgubiri in sarcina locatarului;
f)in cazul nerespectdrii obliga{iilor contractuale de cdtre locator, prin reziliere de

cdtre locatar, cu plata unei despdgubiri in sarcina locatorului;
g) in cazul imposibilitdlii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare,fiard

plal.a unei despdgubiri;
hL) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei gi a penalitdtilor datorate;

i') in cazul vdnzdriianimalelor de cdtre locatar;
j) schimbarea destina{iei terenului, folosirea pajiqtii in alte scopuri decdt cel pentru

car? afost inchiriat terenul;
k) in canilin care se constatd faptul cd pajigtea inchiriatd nu ester folositd.

X. Forfa majori
I . Niciuna dintre pdr{ile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/gi de

exercutarea in mod necorespunzdtor - total sau parlial - a oricdrei obligatii care ii revine

in l>azaprezentului contract, dacdneexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligaliei respective a fost cauzatdde forfa majorS, a$a cum este definiti de lege.

:t. npanlia gi incetarea cazului de for!6 majord se vor comunica celeilalte pdrti in
tennerde 5 zile,prin telefon, fax, urmat de o notificare scris6, cu confirmarea

constatdrii evenimentelor de acesi gen de cdtre autoritSlile competente. in cade fo{a
majord, comunicatd qi constatatdin condiliile de mai suso exercitarea obliga{iilor pdrfilor

se ,alecaleazl cu perioada corespttnzdtoare acesteia, cu menliunea c6 niciuna dintre parti

nu va pretinde penalitEli sau despdgubiri.

.]. Dacd in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteazd,

par{ile au dreptul sd igi notifice incetarea de drept aprezentului oontractfard ca weuna

dinLtre ele sd pretindd daune-interese.
,{. in cazuLdecesului locatarului, moqtenitorii legali sau testamentari ai exploataliei

pot continua derularea contractului.



trll. Notificiri
f . in accepliunea pdrfilor contractante, orice notificare adresatd d.e una

celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la adresa/sedirul
in p artea introductivd a prezentului contract.

2.ln cantl in care notificarea se face pe cale pogtald, ea va fi trarrsmisd prin
recomandat[ cu confirmare de primire (A.R.) gi se considerd primitd de destinatar la
dattr mentionatd de oficiul pogtal.

3. Dacd notificarea se trimite prin fax, ea se considerd primitd in prima zi lucrdtoare
dupi cea in care a fost expediatS.

4. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre pdrfi dacdnu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitdlile prevdzute la alineatele precedente.

)ilI. Dispozifii finale
1. Prezentul contract poate fi modificat gi adaptat cu legisla{ia in vigoare pe parcursul

executdrii sale, cu acordul pdrtilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptateaptezentului

contract se poate face numai prin act adifional incheiat intre pdrfile contractante.
3. Orice modificdri legale ale prevederilor contractului de inchiriere vor fi insuqite

prinL hotdrdre a consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi in

Il€coocordan{d cu prevederile sale, in condi{iile in care contractul respecti prevederile
A_rt. 1,7-9_E din Codul civil.

5. Prezentul contract impreund cu anexele sale, care fac parte integrantd din cuprinsul
siu, reprezintd, voinla p64i1or.

6. Prezentul contract a fost incheiat intr'un numdr de ........ exemplare, din care .........,
astdzi, data semndrii lui, in ..........

LOCATOR
Consiliul Local Josenii BArgdului

$ef Ocol Silvic dl ing. Vlad DAnile
L.$, ss ...........

NO'IE:
- Bunuri de retur sunt bunurile care au fdcut obiectul inchirierii, precum qi cele care au
renltatin urma investiliilor impuse in caietul de sarcini.
- Bunuri de preluare sunt bunurile care au aparfinut locatarului gi aur fost utilizate de
cdtre acesta pe durata inchirierii.
- Bunuri proprii sunt bunurile care au aparfinut locatarului gi au fosrlutilizate de cdtre
acesta pe durata inchirierii, cu exceptia bunurilor de preluare.

qedinte,

LOCr\TAR

Teodor-Alin
.P'-/)

\)\


