
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENII BARGAULUI
NR.512 DIN 31.01.2020

CATRE,
PUNCTUL DE INFORMARE DOCTIMENTARE

JosENrr nAncAwuI
Alaturat vd inaintdm, in conformitate cu:
- Art. 35 alin. (12), (13), (14), (15) qi (16) din Regulamentul de organizare qi

funcfionare a Consiliului local Josenii Bdrgdului, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului
local Josenii B0rgiului nr. 6 din 30.01 .2020, urmdtorul proiect de hotirdre care va fi pus

la dispozifia locuitorilor comunei Josenii Bdrg6ului :

l.Proiect de hotdrdre nr. 511 din 31.01.2020, privind orgarizarca piqunatului in
anu12020 pe rma comunei Josenii Bdrgdului- inifiator primarul comunei;

In perioada 31.01 .2020-12.03.2020, se va afiga proiectul de hotdrdre la Punctul de

Informare-Documentare Josenii Bdrgiului, in vederea aducerii la cunogtin{d publici ;

In perioada 31.01 .2020-12.03.2020, se vor primi qi inregistra propuneri, sugestii

sau opinii cu valoare de recomandare precum qi contestalii la proiectul de hotdrdre. Tot
in aceastd perioadd se vor inregistra eventualii doritori de a participa la qedinla

Consiliului local din luna martie 2020-.
Impotriva proiectului de hotirflre persoanele interesate pot face contesta{ie

in termen de 15 zile de Ia afiqare, conform art. 30 (3), (4) $i (5) din Legea 27312006,

privind finan{ele publice locale, respectiv propuneri, sugestiin opinii cu valoare de

recomandare privind proiectul de act normativ, in 10 zile de la afiqare, conform
alin. (2) al art. 7 din Legea nr. 52n003, republicati, privind transparenfa
decizional5 in administratia publici.

Prezenta nota va fi afiqati in Punctul de Informare-Documentare Josenii

B0rg[ului incepdnd cu data de 31.01 .2020 pen6 pe data de 12.03.2020, pe data de

12.03.2020 se va inainta secretarului comunei impreund cu proiectul de hotirdre 9i
eventualele propuneri, sugestii sau opinii, respectiv contesta,tiile locuitorilor comunei

Josenii Bdrgdului, urmdnd a fi inaintat comisiilor pe domenii de specialitate a

Consiliului local Josenii

,
icolae

Prcz,entanota a fost afiqata in Punctul
de Informare-Documentare al comunei Jo-

senii Bdrgdului in perioada 31.01 .2020'
12.03.2020, tnregistrdndu-se un numar de-
sugestii, sesizari, opinii gi contestalii ale ce-

t[lenilor cu privire la proiectul de hotdrdre.
Parasca Remus-Florin



Nr. 511 din 3L.01.2020

PROIECT DE HOTARARE
Subsemnatul, Vrincean Nicolae primarul comunei Josenii Bdrgdului, in temeiul

trt. 136 alin. (1) din Ordonan{a de Urgen{a a Guvernului Rom6niei nr. 57 DAW, privind
Codul administrativ, propun Consiliului local Josenii Bfirgdului, urmitorul proiect de

hotdrdre:

ROMANIA
JUDETUL BrS rRrTA{AS4Un
COMUNA JOSENII BARGAULUI
CONSILIUL LOCAL,

HOTARARE
privind organizarea pi$unatului in anul 2024 pe r^za comunei

Josenii Birglului

Consiliul local comunal Josenii Bfugiului, judeful Bistrila-N6s6ud;
-avflnd in vedere:

-referatul de aprobare nr. 510 din 31.01 .202A, intocmit de primarul comunei

Josenii Bdrg6ului;
-raportul consilierului personal al primarului comunei Josenii Bfirg6ului dl. Bota

Teofil-Nicugor, inregistrat su$ nr. 509 din 31.01 .2020;
-prevederile Hotir6rii Consiliului local Josenii Birglului nr. 10 dn 29.02.2416,

privind aprobarea amenajamentului pastoral, valabil pentru toate pajiqtile aflate in
proprietatea comunei Josenii Bfug[ului ;

-Hotardrea Consiliului local Josenii Birg6ului nr. 9 dn 27.A2.2017, privind
aprobarea inchirierii pajiqtilqr comunale apartindnd domeniului public gi privat al

comunei Josenii Bfirgdului;
-proiectul de hotarare nr. 5l I din 31.A1.2020, inifiat de primarul comunei ;

-nota nr. 512 din 31.01.2020 a Punchrlui de Informare Documentare Josenii

Birgaului, din care rezultd cfl proiectul de hot6r6re a fost pus la dispozilia cetIlenilor
comunei Josenii Birgiului, in vederea fonnuldrii propunerilor, sugestiilor qi

contestafiilor;
-avinl, cu caracter consultativ nr. _ din _._.202A al comisiei de specialitate a

Consiliului local Josenii Bdrg[ului, buget-finanfe gi activitili economico-financiare ;

-avizul cu caracter consultativ nr. _ din _._.2A20 al comisiei de specialitate a

Consiliului local Josenii Bdrgdului, penfu amenajarea teritoriului gi urbanism,

flgricultur6" protec{ia mediului qi turism;
In conformitate cu :

-prevederile Ordonantgi de Urgen{6 a Guvernului nr. 3412013, cu modificirile
ulterioare, privind organaarp4 adminisfiarea gi exploatarea pajiqtilor permanente gi

pentru modificarea gi comple{area Legii fondului funciar nr. 18/1991;



-prevederile Legii nr.
urgen!6 a Guvernului nr.
pajiqtilor permanente gi

18/r99r;
-prevederile

ulterioare, privind
Ordonanlei de Urgen{d a Gu
exploatarea paj igtilor
funciar nr. 18/1991:

-prevederile art. lL66-
modifi cdrile ulterioare privi

-prevederile Ordinu
completarea Strategiei pri
pajiqtilor la nivel nafional,
pddurilor qi al ministrului

-prevederile Ordi
modificirile ulterioare, I

suprafelelor de pajigti aflate
al municipiilor;

-prevederile Ordinului
incdrcSturii optime de ani

-Legea nr.4612008,
-prevederile HotSrdrii

regulilor privind controale
conformitElii cu legislafia pri

-prevederile art. 30 di
modificbrile gi completdrile r

-prevederile Hotdrdrii
contraven{iilor la normele
modifi cdrile qi completirile

-prevederile Legii nr.
qi completdrile ulterioare ;

-prevederile art. 16

privind or ganizarca activitdli
-prevederile art. 2 ali

Ordonanla Guvernului nr.
prin Legea nr.18012002, cu

-prevederile Legii nr.
-nr. crt. t82, pozilia

aprobarea criteriilor de
-prevederile art. 16 di
-prevederile art. 7

transp are nta decizionalS in
In temeiul art. 1,29 al

r), art. 139 alin. (1) , alin. (
Ordonanla de Urgen!6 a Gu
privind Codul administrativ;

18, pentru
13, privind
modificarea

modificarea gi completarea Ordonanlei de

organizarea, administrarea qi exploatarea
gi completarea Legii fondului funciar nr.

Guvernului RomAniei nr. 1064/2013, cu modificdrile
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

ui nr. 3412013, privind organizarea, administrarea gi
ente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului

279 Si 1777-t823, din Legea nr.287/2009, republicatd cu
Codul Civil;
i comun nr. 54112L012009 pentru modificarea qi

organizarea activititii de imbundtillire gi exploatare a
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta{iei gi

inistrafiei publice nr. 226 /235 I 2003 ;
comun M.A.D.R. qi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, cu
aprobarea contractelor-cadru de concesiune gi inchiriere a

n domeniul public/privat al comunelor, oragelor, respectiv

M.A.D.R. nr. 544120t3, privind metodologia de calcul al
pe hectar de pajigte ;

blicatd- Codul silvic, cu modificdrile ulterioare ;

Guvernului Rom6niei nr. 92512005, pentru aprobarea
oficiale efecfuate pentru a se asigura verificarea

hrana pentru animale ;

Legea rc. 27312006, privind finan{ele publice locale, cu

lui nr. 98412005, privind stabilirea gi sanc{ionaxea

sanitar-veterinare gi pentru siguran{a alimentelor, cu
Iterioare;
8ll99t, republicatI, legea fondului funciar, cu modificErile

17 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 4212004,
veterinare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
(2), art.8 alin. (l), (2) lit. d) $i (3), art. 15 si art. 16 din
001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobati

ifi cdrile gi completdrile ulterioare;
97 /2018, Legea muntelui;
.I2 din anexa nr. 2 la Ordinul ru. 97/t332/2019, privind

qi a listei localitdlilor din zonamontand;
Legea nr. 3212019, Legea zootehniei;
in. (Z) din Legea nr. 5212003, republicatd, privind
ninistra{ia publicd locali ;
(1), alin. (2) lit. c) $i d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. i) 9i

lit. c) qi g) art. 297 alin. (1) lit. c) qi art. 362 alin. (1) din
Romdniei nr. 5712019, cu completdrile ulterioare,

TIOTARA$TE:



Art.1.(1)- Suprafafa de plgune comunald, proprietate publicl qi privati a comunei
Josenii B6rgdului, se inchiri pe misura expirdrii termenelor contractelor de inchiriere
sau incetdrii acestora. ilor de animale, prin licitalie publicd in situalia existentei
mai multor cereri de iriere/arendare pe aceeagi unitate de suprafat[ sau

prin incredin{are directd exist[ doar o singuri cerere pe unitatea de suprafafd,
conform prevederilor H ii Consiliului local Josenii B6rgdului, privind aprobarea
inchirierii paj igtilor comunal apartindnd domeniului public qi privat al comunei Josenii
Bdrgdului

(2)- Crescdtorii de animale persoane frzice gi juridice de pe raza comunei
Josenii Bdrgdului, pot depu4e documenta{ii pentru atribuirea suprafe}elor de pdgune

exemplificate la alin.(l), pdn4 pe data de 10.04.2020.
(3)- Documenta{iq pentru atribuirea suprafetelor de p[gune se compune din :

cererea tip anexa 1 la Ordinull 541121012009, cu documentele exemplificate ca anexe la
cerere : a)pentru persoane fizice;

1.- copie CIIBI ;

prevdnttd la alin. (3) se depune la Consiliul local Josenii(4)-
B0rgdului in vederea analizd\ii iar dupd aprobare va fi inaintatd Ocolului silvic comunal

Josenii Bdrgdului in vederea ierii contractului de inchiriere.
(5)-Modelul lui de inchiriere este prevdrut in anexa nr. 2, la

prezerrta hotdrdre, din care
Art.2.-Admiterea

parte integrantd.
elor la pdqunat se face pebaza atestdrii stdrii de s[ndtate

a acestora prin certificat 'veterinar, iar personalul care va deservi furmele vor
avea intocmite carnetele de cu analizelelazi.

Art.3.-Locatarti, anul 2020, vor pl6ti obligatoriu, atat chiria conform
contractului de inchiriere, c6f gi taxa pe terenul proprietate publicd sau privat6, inchiriat,
care se calculeazd in acelagi fel caimpozitul pe teren gi care va fi pl5titd bugetului local
al unitSlii administrativ-teri{oriale unde este situat terenul, conform Legii 22712015,

Codul f,tscal, Cap. III, art.46p alin. (2) gi (3).

Art.4.-(1).in vederea ii documenta{iei, de cdtre Consiliul local Josenii

B6rgdului, pentru admiterea la pdgunat, in pdgunile administrate prin Regia autonomd

de interes local < Ocolul silvic comunal Josenii Birgdului >>, respectiv formarea turmelor
cu animalele crescdtorilor d$ animale, in func{ie de efectivele existente in fiecare sat,

inscrise pe cardul de ie din Registrul Nalional al Exploata{iilor, reprezentantul

numdrul animalelor care sd le scoatd la p6gunat, suprafata de teren care o detine

avdnd categoria de folosin{d acceptatd pentru pigunat (fdne}e, pdguni) qi care o pune la

dispozilia pdgundrii pan6 lal data ieqirii in pdgunea comunald, respectiv revenirea in
perioada de toamnd, aflatd ilt zona de hotar in care se constituie turma, verificabild cu

registrul agricol comunal.



b)-in canrl in care
asigurarea unei pdquniri
scris, sub semnatura altui
corespunzator pentru
verificabil cu registrul agrico

conline gi numErul blocuril
pentru p6gunat.
hartd ortofotograficd a
identificate toate suprafelele

(2)- Cetd[enii care nu
au fost p6gubi1i, se pot
constatarep pagubei .

(3)-Incepdnd cu luna
la pdscut, va prezenta un ta
pdqunat, in conditiile in
contrar va fi sanctionat con

corespunzdtor, grupul
va fi obligat si facd dovada
incadrare :

prezenta hotdrdre, solici
producerea pagubelor gi a
terenuri.

permis doar in cazul in
pds,uneazi sau are inchiri
trecere al proprietarilor de

inchiriate, data de I mai
Bdrg6ului, Mijlocenii

pdqunile montane pe terenuri

juridice, pand la formarea
animale sau pe proprietatea
acestuia.

b)-Nu se vor pdguna

culturilor.
c)-Este interzis

suprafelele pentru pdgunat

Art.9.-Indiferent de

vor efectua tdrlirea pdgunii
turmd qi a personalului.

Art.10.-(1)-Dupd veri
corelare cu suprafefele utili se stabilegte disponibilul de pajiqti ce pot face obiectul

torul de animale, nu detine terenul necesar pentru
solicitarea scrisd va avea anexat, acordul

care pune la dispozitia acestora terenul sdu,
la fel in zona de hotar in care se stabilegte turma,

comunal.
c)-tabelul menlionat la litera a), precum qi acordul scris menjionat la litera b), va

fizice din care fac parte suprafelele puse la dispozifie
desemnat de grupul crescdtorilor de animale va anexa o

i de hotar in care se constifuie turma, pe care vor fi
use la dispozilie pentru piqunat.

t de acord sd punS la dispozitie terenul sd se pdguneze qi
Primdriei Josenii Bdrg6ului in vederea intocmirii notei de

ilie2020, fiecare de[indtor de ovine care le va da drumul
cu persoanele care le-au pus la dispozilie terenul pentru

nu de{ine suprafa{a necesard de teren pigunabil. in caz
legilor in vigoare gi a prezentei hotdr6ri.

Art.S.-Pentru a a certitudinea cd pdgunarea se desfrgoard in mod
ilor de animale constituit, prin reprezentantul desemnat

scrisd a existenfei terenului pentru pdgunat in urmatoarea

-6,6 ovine la 1,00 ha teren pdgunabil ;

-1 bovin6, cabalind la ,00 ha de teren pdgunabil.
Art.6.-(1).-In cazul inirii condiliilor prevdzute la art. 4 gi art. 5 din

constituirii de stdnb nu va fi aprobatd pentru a evita

(2).-Piqunatul alte terenuri decdt pdqunile comunale in cursul anului este

orgarizatorul turmei are acordul proprietarilor pe care
suprafala de teren de la alli cetSleni dar qi acordul de

pan6 la suprafala inchiriatd.
!rrt.7.- a)-Se stabil data iegirii cu animalele la pdqunat in pdgunile comunale

pentru bovine, cabaline, ovine gi caprine, satelor Josenii
ui, Rusu BArg6ului gi Strdmba.

b)-Se stabileqte data 08 septembne 2020 data revenirii turmelor de oi din
e inchiriate de la cetdteni sau contractate de la u.a.t.

Art.8.-a)-Pdqunarea imalelor de c6fie crescdtorii de animale persoane fizice gi

de animale, se face pe proprietatea detinitorilor de
cet5{ean al cdrui acord il are in scris sub semnatura

arabile gi livezile, pentru a se evita distrugerea

I pe terenurile cetifenilor care nu pul la dispozifie
izatorilor de turme.

in care se vor stabili pe pdgunile comunale, turmele
prin mutarea staurului sdptdmdnal, prin gnja qefului de

respect[rii incdrciturii de animale/tralcontract, in



inchirierii, conform prevederi
privind aprobarea inchirierii
al comunei Josenii Bdrgdului

-(2)-Excedentul de

cereri de concesr
incredinlare directd cAnd

-(3)-Consiliul local J

<< Ocolul silvic comunal J
reprezentantul crescdtorilor

-(a)-Re
inchiriere, va face toate
pe suprafafd care se vor
qi Intervenfie pentru Agricu
data de 15 mai 2020;

imbundtd{irea gi ameliorarea
pdqune qi edificare de
Iactate gi addposturi pentru

Art.l1.-Personalul
comunei Josenii B6rgdului,
exploatalie din Registrul

Art.l2.-(L).-Nu se

apar\indtoare comunei
crescdtorilor de animale n
comunal Josenii B6rgdului.

(2).-Nu se

comunei Josenii Bdrgbului
poate pune la dispozi(ie
turmd. Cele care se vor
desfiinfate, iar animalele vor
or ganizate in b aza preve deri I

Consiliului local, privind
Bdrgdului, nu l-i se va
comunei Josenii Bdrgdului.

Art.13.-inainte de iegi
crescdtorilor de animale.

Art.14.-Se
serviciului local denumit
Bdrgdului, cu personal asig
public Ai privat al comunei
care face parte integrantd.

Art.15.-Pentru pagu
constatare de cdtre com
Bdrgdului, in vederea rec

Art.16.-Imobilele
fost revendicate in baza
nr.247 12005, cu modifi cdrile
nu fac obiectul vreunui litigi aflat pe rolul instantelor judecdtoregti.

art. 5 din Hot6rdrea Consiliului local Josenii BArgdului,

iigtilor comunale apartindnd domeniului public Ai privat

va fi scos la licitalie in situalia existenfei mai multor
arendare pe aceea$i unitate de suprafald sau prin

doar o singuri cerere pe unitatea de suprafafd.
ii Bdrgdului, prin Regia autonomd de interes local
ii Bdrgdului > incheie contracte de inchiriere, cu

animale a turmelor constituite ;

crescdtorilor de animale, titular al contractului de
urile qi va depune cerere de sprijin pentru pl6{ile directe
in anul 2020,1a Sucursala Judetearrd a Agentiei de P16(i

cu sediul in Bistri{a, str. Ioan Slavici nr.2-4, pdnd pe

-(5)-Sumele ca sprijin direct pe suprafa{d se vor utiliza doar pentru
ilor comunale, prin lucrdri de fertilizare, cur6{are de

pentru protecfie, construc[ii pentru prelucrare produse

deservegte turmele constituite gi

pot aduce animalele personale,
care nu sunt cetdleni ai
inscrise in cardul de

al Exploatatiilor.
ite formarea de stdni de animale pe terenurile satelor
ii Bdrglului, in condiliile in care reprezentantul

de[ine contract de pdgunare incheiat cu Ocolul silvic

formarea turmelor de animale, in satele apartin6toare
condiliile in care Consiliul local Josenii Bdrgdului nu

corespunzdtoare functie de numdrul animalelor din
f[rd acordul Consiliului local pe raza comunei, vor fi

fi impar[ite proprietarilor pentru a fi redistribuite in stdnile

(3).-Crescdtorii animale care au fost sancfionali, pe baza Hotdr6rii
izarea pdgunatului in anul2020 pe raza comunei Josenii

aproba constituirea de turme in anul urm6tor, pe raza

la pdgunat va fi organizatd o ?ntdlnire cu reprezentanfii

taxele speciale percepute pentru func{ionarea
Obor comunal >> in subordinea Consiliului local Josenii

din cadrul Serviciului de administrare a domeniului
ii Bdrgdului, confonn anexei I la prezentahotirdre din

produse de animale prin pdgunare se vor intocmi
desemnatd prin Dispozilia primarului comunei
ii pagubei de cdtre cetdtenii interesati.

ii gi terenuri care fac obiectul prezerfiei hotdrdri nu au
ilor reparatorii (Legea nr.1012001, republicati, Legea
i completdrile ulterioare), nu sunt grevate de sarcini gi nici

note de
Josenii



Art.L7.-Cu ducerea la
comunei, consilierul
administrare a domeniului
Raveca- de la registrul
silvic comunal Josenii

Art.18.- (l)-Prezenta
voturi impotrivS, _ ablineri
qedin!6 qi se comunicd cu :

-Institutia Prefectului-j
-Persoanele desemnate
-Punctul de Informare
-Polilia locald Josenii

Nr._
Din .2020

Initiator: dl. Vrincean Ni

agi

inire a prezentei hotdrdri se incredinteazb : Primarul
al primarului, Senriciul buget finante contabilitate qi de
blic qi privat al comunei, referentul superior Trigcd
comunal qi Regia autonomd de interes local << Ocolul

ul ).
a fost adoptatd cu un numdr de _ voturi pentru, _

dintr-un numdr total de consilieri prezenti in sala de

Bistrila-N6sdud ;

la art. 17 din prezentahotdrdre ;
in vederea aducerii la cunoqtinld public6;

Preqedinte,
Teodor-Alin

C ontrasemn eazd sect etar o
Cuciurean Victor

Yizd CFP:
Ileana

primarul comunei



Art.L.-Serviciul <<

in subordinea Consiliului I

din24.03.2005, in

pentru cele gdsite in alte I
Josenii Bdrgdului, privind
domeniului public ai privat
taxa de g1oab6, dupi cum

-e)-pentru tineret: j

urmdtoarele taxe :

-c)-ovine:8lei/

comunal la fel qi din taxa
obligalia de a supraveghea
acestuia de cdtre proprietar.

Art.S.-(1
or garrizarea pdqunatului in
tax[ de gloabd gi se sanc[i

(2). -Constituie
potrivit legii penale sd fie
a) -nerespectarea datei i

nerespectarea revenrll
b) -pdgunarea animalelor
pdnd la formarea turmelor
acordul scris al acestuia,
c) -neefectuarea tdrlirii
prin grija gefului de turmd 9i a personalului ;

la interval de 2-3 zile,

la Iloti
Anexa nr.l

rea Consiliului local Josenii Bfirg[ului
nr. din . .2020

REA UALIZARE TAXA SPECIALA
pentru organiza gi funcfionarea serviciului << Obor comunal >>

Capitolul I
INSTITUIRE

comunal >> a fost instituit gi organizat ca serviciu public
Josenii Bdrgiului, prin Hot[rdrea Consiliului local nr. 5

directd a viceprimarului comunei.

Capitolul II
FUNCTIONARE

Art.2.-Oborul com funclioneazd pentru animalele nednscrise la pdqunat sau

uri decdt cele stabilite prin Hotdrdrea Consiliului local
aprobarea inchirierii pajigtilor comunale aparfindnd
comunei Josenii B6rg6ului, gi pentru care se stabilegte

eaza:
-a)-bovine : 100 lei /
-b)-cabaline : 150 lei /
-c)-ovine : 10 lei /cap
-d)-turme de animale : 250lei /turmd.

din taxa stabilitd pentru animalele adulte.

Art.3.-Pentru ingriji qi furajarea animalelor la oborul comunal, se percep

-a)-bovine : 10 lei /c
-b)-cabaline : 10 lei /

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

Art.4.-Jumdtate din de gloabd revine celor care au adus animalul la oborul
ntru ingrijirea gi furajarea animalelor, persoana avdnd

gi ingriji animalul la oborul comunal pane la ridicarea

hotdrdrii Consiliului local Josenii Bdrgdului, privind
raza comunei Josenii Bdrg6ului, se considerdul 2020 pe

astfel :

ie dacd faptele nu sunt comise in astfel de condilii incdt
iderate infrac{iuni gi se sanc{ioneazd,urmdtoarele fapte: :

rii cu animalele la pigunat in pdgunile comunale sau

de ovine din pdqunile comunale ;

cdtre cescdtorii de animale persoane fizice qi juridice,
animale, pe terenul proprietatea altui cetdtean, fard a aYea

m qi dupd formarea stdnilor ;
ii comunale prin mutarea staurului



d) -circulalia pe pajigti cu
folosite pentru activitd{i
e) -introducerea pe pajigti
contractul de pdgunare ;

$ -ne6ndeplinirea de cdtre
pdEunare;
g) -arderea vegeta{iei pajiqtil

Art.6.-(1).Contravenlii
sanclioneazd astfel:

-a)-cu amendi de la
-b)-cu amend[ de la 1

(2).-Contravenientul
data incheierii procesului

Art.7.-Aplicarea
face de c5tre : primarul
locale gi de lucrdtorii postul

Art.8.-Sumele proven
Primdriei Josenii Bdrgdului
intretinerea serviciului <<

alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat cele

le de cdtre cel care &ilizeazdpajigtea;
unor specii de animale, altele decat cele stabilite

lizatorii de pajiqti a obligaliilor prevdzute in contractul de

pefmanente.
e prevdzute la art. 5 alin. (2), din prezenta anexd, se

lei - la 1.000 lei- pentru persoana fizici ;
000 lei- la 2.500 lei-pentru persoana juridic[.

achita pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la
1, jumbtate din minimul amenzii.

venfiilor prevdzute la art.5 din prezentul Regulament, se

i, consilierul personal al primarului, lucrdtorii poliliei
de polilie Josenii Bdrgdului.

din amenzi qi taxa de gloabd vor fi incasate de casierul
pentruqi se fac venit la bugetul local, fiind utilizate

comunal >>.

Pregedinte,
Triqcd Teodor-Alin

prin



administrator
parte, gi:

2.

avdnd

care acesta din urmi igi

la I{otlrirea

Comuna Josenii B0rgbului
Judeful B istrila-N[siud
Nr. ......... ........1 data

de inchiriere pentru suprafi

incheiat astdzi...
I. Pdrfile contractante

1. Intre Comuna
telefon/fax 02632653 60 1026

virament

II. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului

Anexa nr.2
siliului local Josenii Bflrgiului nr. 

-
din . .2020

265359, avdnd cont deschis la Trezoreria Bistrila,
deschis la Trezoreria Bistrila, cod fiscal

al pdqunilor
ing. Vlad Denil6, pef O.S.C. Josenii B6rg5ului, ca
Josenii Bdrgdului, in calitate de locator, pe de o

., Str'

cu exploatatia*) in localitatea
....., SC. ..., ot. ...., op. ......, jude{ul

nr. din Registrul nafional al

exploatafiilor (RNE) contul nr. deschis la
telefon fax reprezentatd prin

cu functi de in calitate de locatar, la data de

I locatorului localitatea Josenii Bdrglului nr.l55, judetul..' la
Bistrila-Ndsdud, in temeiul
lit. c) qi art. 362 alin. (1) din
cu completirile ulterioare,

ilor Codului civil, al prevederilor art.297 alin. (1)
de Urgen!6 a Guvernului Romdniei nr. 57/2019,

Consiliului Local al comune
comunale aparfindnd

contract de inchiriere.

*; in cazvlformei asociati se completeazdde cdte reprezentantul legal al acesteia

cu datele exploatatiilor mem ilor formei asociative.

prm

CONTRACT
le de pajigti aflate in domeniul public gi privat al comunei

Josenii Bdrgdului

osenii Bdrgiului, adresa loc. Josenii Bdrgdului nr. 153,
cont
RO

privind Codul administrativ, precum gi al Hotdrdrii
Josenii B6rgdului, privind aprobarea inchirierii pajiqtilor
ului public Ai privat al comunei Josenii Bdrgiului nr. ....

domeniul

vor fi utilizate de locatar in derularea inchirierii sunt

de plin drept, grafrrit gi libere de orice sarcini locatorului

la expirarea contractului pot reveni locatarului in mdsura ?n

Lanifestd intentia de a le prelua in schimbul pl61ii unei

public/privat al comunei, ... pentru pdqunatul unui numdr de

animale din specia .....,........ , situatd in blocul fizic ....... tarlaua .., in
suprafa{b de ............. ha, i ificat6 prin numdr cadastral ........... gi in schi{a

anexatS care face parte din contract.
2. Predarea-primirea obi ui inchirierii se efectteazd pe bazd de proces-verbal in

devine anexd latermen de 5 zile de la data semndrii contractului, proces-verbal care

contract.
3. Categoriile de bunuri

urmdtoarele:
a) bunuri de retur care

la expirarea contractului: .....

b) bunuri de preluare care



compensatrii egale cu val

;j ffi;i;,"*i tu,. ru

locatarului:
4. La incetarea contractulu

lit. a) se vor repartizapotrivit
s[ restituie, in deplind propri

5. Obiectivele locatorului
a) men{inerea suprafelei
b) realizarea pSgunatului

menfinerii calitSlii covorului
c) cregterea producliei de

III. Durata contractului
1. Durata inchirierii este

contract, cuprinsd intre 7 gi

de urgenfd a Guvernului nr.
pajigtilor permanente gi

l8ll99l, aprobatd cu modifi
ulterioare, cu respectarea

2. Contractul de inchirie
respectarea clauzelor
pajiqte qi altele asemenea,
maxim de 10 ani prevdzut
3412013, aprobatd cu modifi
ulterioare.

IV. Pretul inchirierii
1. Pre{ul inchirierii este

6 alin. (3) qi (a) din Normel
urgen!6 a Guvernului nr. 3

pajigtilor permanente qi

l8lI99I, aprobate prin
completdrile ulterioare, chiri
1ei.

2. Suma totald prev5zut6
Josenii Bdrgbului, deschis la
comunei Josenii Bdrgdului.

3. Plata chiriei se face in
data de 30 septembrie a fi

4.intdrzierea la p\atd a c
pentru fiecare zi de intdrzi
contractului.

5. Neplata chiriei pdnd

contractului.
V. Drepturile gi obliga

1. Drepturile locatarului:
- sd exploateze in mod di

contractului de inchiriere.
2. Drepturile locatorului :

contabilS

contractului de inchiriere rdmdn in proprietatea

de inchiriere din orice cauzd,, bunurile prevdzute la pct. 3.
destinatiilor ardtate la acest punct, locatarul fiind obligat

liber de orice sarcin6, bunul inchiriat.

paJl$e;
rational pe grupe de animale $i pe tarlale, cu scopul

)

verde pe hectar de pajigte.

de ............. ani, incepdnd cu data semnirii prezentului
0 ani, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta

13 privind organizarea, administrarea gi exploatarea
modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.
i gi completdri prin Legea nr. 86120L4, cu modificdrile
clei de pdqunat, respectiv a fiecdrui an.

poate fi prelungit pentru incd o perioadd, {inAnd cont de

, valoarea investi{iilor efectuate de cdtre locatar pe
condilia ca prin prelungire sd nu se depdqeascd termenul
art.9 alin. (2) din Ordonanta de urgen{6 a Guvernului nr.

i gi completdri prin Legea ff. 8612014, cu modificdrile

..leilha/art, stabilit cu respectarea condiliilor art.
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanfei de

013 privind organizarea, administrarea gi exploatarea
modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr.

Guvernului nr. t.064120I3, cu modificdrile gi

totald anuald (nr. ha x pre{ pe ha) fiind in valoare de .........

pct. 1 va fi pl5titd prin ordin de plati in contul comunei
rezoreriaBistrila, sau in numerar la casieria Primdriei

trange: 30Yo pdndla data de 30 aprilie gi 70% pdnd la
an.

riei se penalizeazd cu 0,lyo din cuantumul chiriei datorate
va modifica pe parcursul deruldrii, cuanfum ce nu se

la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea

pir{ilor

pe riscul gi pe rdspunderea sa pajigtile care fac obiectul



a) s5 inspecteze suprafi
asumate de locatar. Veri
locatarului gi in urmdtoarele

b) s5 predea pajigtea
pe bazd de proces-verbal ;

c) sd solicite utilizatorului
devizul aferent, conform legi

d) sd igi dea acordul de
pe pajigte;

e) sd participe la recepli
confirme prin semndtur6

3. Obligaliile locatarului:
a) sd asigure exploatarea e

ce fac obiectul prezentului
b) si nu subinchirieze

totald sau parliald este interzi
c) sd pldteascd chiria la
d) s5 respecte cel putin

de pSgunat;

e) si comunice in scris p
unora dintre acestea, in
[fVlvllha in toate zilele peri

f) sd pdquneze animalele
g) sd practice un pSgunat

h) sd introducd animalele
i) sb nu introducd ani
j) sd realizeze pe cheltui

excesului de ap6, de fertili
k) sd respecte bunele

legale in vigoare;
l) sd restituie locatorului,

libere de orice sarcini, la
m) sd restituie concedentul

in condi{ii cel putin egale cu
n) sE pldteascd 30Yo din
4. Obligaliile locatorului:
a) sd nu il tulbure pe

de inchiriere;
b) si nu modifice in mod

prevdzrte expres de lege;
c) sd notifice locatarului

drepturilor locatarului ;

d) sd constate gi s6 comuni
clauzelor prezentului

VI. Clauze contractuale
intre plrfi

Locatorul rdspunde de: .....
Locatarul rdspunde de: .....
VII. Rispunderea contra

inchiriate, verificdnd respectarea obligatiilor
efectua numai cu notificarea prealabild a

lui, indicdndu-i limitele, precum gi inventarul existent,

lucririlor rcalizate, cu valoarea exactd a acestora gi
r m vlgoare;

piu pentru lucrdrile ce urmeazd a fi executate de locatar

area lucrdrilor executate de citre locatar pe pajiqte gi sd
acestora.

ile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea
sub sancfiunea nulitdfii absolute;

I stabilit;
minimi de 0,3 UVIvI/ha in toate zilele perioadei

5riei, in termen de 5 zile de la vtrzarea animalelor sau a
verificbrii respectirii inc6rc6turii minime de 0,3
i de pdgunat;

usiv pe terenul inchiriat;
ional pe grupe de animale gi pe tarlale;
pdgunat numai in perioada de pdgunat stabiliti;
la pdqunat in cazul excesului de umiditate apajigtii;

sa lucriri de eliminare a vegeta{iei nefolositoare gi a
anual;

ii agricole gi de mediu, in conformitate cu prevederile

deplind proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit gi

contractului de inchiriere prin ajungere la termen;
i suprafala de pajigte ce face obiectul prezentului conffact

e de la momentul incheierii contractului;
de asigurare.

in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract

ilateral contractul de inchiriere, in afar6 de cazurile

ilia oricdror imprejur[ri de naturb si aducd atingere

locatarului orice aten{ionare referitoare la nerespectarea

ritoare la impirfirea responsabilitifilor de mediu

iqti
VA

de paj
3a se

Ldilii:

tualS



1. Nerespectarea de cdtre pirtile contractante a obligaliilor prevdzute in prezenful
contract de inchiriere atrage rdspunderea contractuald a pertii in culp6.

2. Pentru nerespectarea obliga(iilor prevdnfie in prezentul contract parfile datoreazd,
penalitdli in limitele stabilite de legislatia in vigoare. Dacd penalitdlile nu acoperd
paguba, se vor pl6ti daune.

3. Forfa majori exonereazd pdrfile de rdspundere.
VIII. Litigii
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi

solulionate pe cale amiabild. in cant|in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate
prin instanlele de judecatd.

2.Pe toatd durata inchirierii, cele doud p64i se vor supune legisla{iei in vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, in condiliile in care contractul

resoectd orevederile art. L.798 din Codul civil.
IX. Incetarea contractului
Prezentul contract de inchiriere incete azd in urmdtoarele situa{ii :

a)in canl imposibilit6tii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea
incdrcdturii minime de animale;

b) pdqunatul altor animale decdt cele inregistrate in RNE;
c) la expirareaduratei stabilite in contractul de inchiriere;
d) in cazulin care interesul na{ional sau local o impune, pdn denun{area unilaterald

de cdtre locator inbaza documentelor oficiale, cu plataunei despdgubiri juste gi

prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competentd instan{a de judecat[;
e)in cazvl nerespect[rii obligatiilor contractuale de cdtre locatar, prin reziliere de

c6tre locator, cu plata unei despdgubiri in sarcina locatarului;
f) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cd1r.e locator, prin reziliere de

cdtre locatar, cu plata unei despdgubiri in sarcina locatorului;
g) in cazul imposibilitdtii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renun{are, ftrd

plata unei despdgubiri ;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei gi a penalitdlilor datorate;
i) in cazulvdnzdrii animalelor de cdtre locatar;
j) schimbarea destina[iei terenului, folosirea pajigtii in alte scopuri decdt cel pentru

aare a fost inchiriat terenul;
k) in cazulin care se constatd faptul cd pajigtea inchiriatd nu este folositd.
X. Forfa majori
1. Niciuna dintre pdrtile contractante nu r6spunde de neexecutarea la termen sau/qi de

executarea in mod necorespunz6tor - total sau pa{ial - a oricdrei obligatii care ii revine
inbazaprezentului contract, dacdneexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligaliei respective a fost cauzatd de forfa major6, a$a cum este definitd de lege.

2. Apari\ia gi incetarea cantlui de for[6 majord se vor comunica celeilalte parfi in
termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisS, cu confirmarea
constatdrii evenimentelor de acest gen de cdtre autoritdtile competente. in cazde for{5
majord, comunicatd gi constatatdin condiliile de mai sus, exercitarea obligaliilor pdrfilor
se decaleazd cu perioada corespurudtoare acesteia, cu men{iunea cd niciuna dintre parti
nu va pretinde penalitdli sau despdgubiri.

3.Dacdin termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteazd,

p5(i1e au dreptul sd igi notifice incetarea de drept aprezentului contractfiar{L ca vreuna
dintre ele sd pretindd daune-interese.

4.In cantl decesului locatarului, mogtenitorii legali sau testamentari ai exploata[iei
pot continua derularea contractului.



XI. Notificiri
1. tn accepliunea pdrlilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea

celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la adresa/sediul prevdnfid,lprevdant
in partea introductivd a prezentului contract.

2.In cazul in care notificarea se face pe cale pogtal6, ea va fi transmisd prin scrisoare
recomandatd cu confirmare de primire (A.R.) gi se considerd primit5 de destinatar la
data menlionatd de oficiul pogtal.

3. Dacd notificarea se trimite prin fax, ea se consideri primitd in prima zi lucrdtoare
dupd cea in care a fost expediatd.

4. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti dac6 nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dinhe modalitdlile prevdzute la alineatele precedente.

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

executdrii sale, cu acordul pdrfilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului

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

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

neconcordanlE cu prevederile sale, in condiliile in care contractul respectd prevederile
art.1.798 din Codul civil.

5. Prezentul contract impreund cu anexele sale, care fac parte integranti din cuprinsul
sdu, repre zintd voin{a p64ilor.

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

LOCATOR LOCATAR
Consiliul Local Josenii BArg[ului
$ef Ocol Silvic dl ing. Vlad DeniH
L.$, ss...........

NOTE:
- Bunuri de retur sunt bunurile care au f[cut obiectul inchirierii, precum gi cele care au

rezultatin urma investitiilor impuse in caietul de sarcini.
- Bunuri de preluare sunt bunurile care au aparfinut locatarului gi au fost utilizate de

cdtre acesta pe durata inchirierii.
- Bunuri proprii sunt bunurile care au aparfinut locatarului qi au fost utilizate de cdtre
acesta pe durata inchirierii, cu exceptia bunurilor de preluare.

Preqedinte,
Triscd Teodor-Alin



Nr. 510 din 3L.01.2020
REF'ERAT DE APROBARE

Subsemnatul Vrtncean Nicolae, primarul comunei Josenii BArgdului, avdnd in
vedere:

-referatul consilierului personal dl. Bota Teofil-Nicugor, inregistrat sub nr. 509

din 31.01.2020;
-prevederile Ordonan{ei de Urgen{d a Guvernului nr. 34/2013, cu modificdrile

ulterioare, privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente qi

pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
-prevederile Legii rr. 4412018, pentru modificarea gi completarea Ordonantei de

urgen!6 a Guvernului nr. 3412013 privind organizarca, administrarea gi exploatarea

pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.

r8lt99t;
-prevederile Ordinului comun M.A.D.R. 9i M.D.R.A.P nr. 4071205L120I3, pentru

aprobarea contractelor-cadru de concesiune gi inchiriere a suprafe{elor de pajigti aflate
in domeniul public/privat al comunelor, oragelor, respectiv al municipiilor;

-prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 54412013, privind metodologia de calcul al

incdrcdturii optime de animale pe hectar de pajigte ;

-Legea rr.4612008, republicatd- Codul silvic, cu modificdrile ulterioare ;

-prevederile Hotdrdrii Guvernului Rom6niei nr. 92512005, pentru aprobarea

regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea

conformitdlii cu legislalia privind hrana pentru animale ;

-prevederile art.30 din Legea nr.27312006, privind finan{ele publice locale, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare ;

-prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.98412005, privind stabilirea gi sanc{ionarea

contravenliilor la normele sanitar-veterinare qi pentru siguranta alimentelor, cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.18/1991, republicatd, legea fondului funciar, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare ;
-prevederile art.16 si 17 din Ordonan{a Guvemului Romanieim.42/2004, privind

organizarea activitdlii veterinare , cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

-prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(l),(2) lit. d) li (3), art. L5 si art. 16 din

Ordonan(a Guvernului nr. 212001, privind regimul juridic al contravenfiilor, aprobat6

prin Legea nr.l80/2002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-necesitatea organizirii pdqunatului pe rcza comunei Josenii B0rgdului in anul

2020 in vederea evitdrii pdqundrii in condilii necorespunzdtoare precum qi a abuzurilor

pe terenurile cetdlenilor comunei, precum qi inchierierea pajiqtilor la care se va renunfa

de foqtii locatari datoritS lipsei inc[rcdturi UVM sau alte motive.

PROPUN CONSILIULUI LOCAL JOSENII BIRGAUT-,UT

-adoptarea proiectului de hotdrdre privind organizarca pdgunatului in anul2020
pe razacomunei Josenii Bdrgdului, care este oportun si lesal.-' - -- - 

'";* 
''n 

.
Primar, 1i o:',i

Vrincean Nibfi6

\.,



Nr. 509 din 31.01.2020
RAPORT,

Subsemnatul Bota Teofil-Nicugor, consilier personal al primarului comunei
Josenii Bdrgdului, avdnd in vedere:

-prevederile Ordonantei de Urgen{6 a Guvernului nr.3412013, cu modificdrile
ulterioare, privind orgartizarca, administrarea gi exploatarea pajiqtilor psrmanents qi
pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

-prevederile Legii nr. 4412018, pentru modificarea gi completarea Ordonantei de
urgen{d a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea gi exploatarea
pajiqtilor permanente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr.
t8/199r;

-prevederile Ordinului comun M.A.D.R. qi M.D.R.A.P nr. 4071205112013, pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune gi inchiriere a suprafetelor de pajiqti aflate
in domeniul publiclprivat al comunelor, oragelor, respectiv al municipiilor;

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

-Legea nr.4612008, republicatd- Codul silvic, cu modificdrile ulterioare ;

-prevederile Hot6rdrii Guvernului Romdniei nr. 92512005, pentru aprobarea
regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea
conformitS{ii cu legislafia privind hrana pentru animale ;

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

-prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.98412005, privind stabilirea gi sanctionarea
contravenliilor la normele sanitar-veterinare gi pentru siguran{a alimentelor, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

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

-prevederile art.16 si 17 din Ordonanfa Guvernului Romanieinr.42l2004, privind
organizarea activitdlii veterinare , cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-prevederile art. 2 alin.(Z), &ft.8 alin.(l), (2) lit. d) Si (3), art.l5 si art.16 din
Ordonanfa Guvernului nr. 21200I, privind regimul juridic al contravenliilor, aprobatd

prin Legeanr.IS0/2002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-necesitatea organizdrii pdgunatului pe raza comunei Josenii Bdrgdului in anul

2020 in vederea evitdrii pdqundrii in condilii necorespunzdtoare precum gi a abuzurilor
pe terenurile cetdlenilor comunei, precum qi inchierierea pajiqtilor la care se va renunta
de foqtii locatari datoritdlipsei incdrcdturi UVM sau alte motive.

PROPT'N DOMNULUI PRIMAR $I CONSILIULUI LOCAL JOSENTI
nAncAur,ur

-inilierea respectiv adoptarea proiectului de hotdr6re privind orgarizarea
pdqunatului in anul 2020, pe razacomunei Josenii Bdrgdului.

Consilier personal al primarului,
Bota Teofil-Nicu$or


