
ROMAN 1A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
H O T Ă  
Din ----------2018 

Privind: inchirierea pajistilor perrnanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în 
anul 2018. 
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 

Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui 4o din 	âP 2018 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in sedinta 01e71b1t;e# 

indatade 	2018. 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,iriregistrata 

sub nr. 6 ţ_din2(,012018 
Având în vedere raportul de specialitate fl..?46,Z din 	2018. 

întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate rir. 
Avand in vedere dispozi ţiile art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.3412013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 

Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. ,,c şi din alin. 5, lit.,,b 
şi art. 123, alin. 1 şi 2, din Legea 2 1 5/200 1, privind administra ţia publică  locală , 
republicata in 2007; 

In baza art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001, a administra ţiei publice locale, 
republicata in 2007; 

HOTAR,4STE: 
Art.1.Se aprobă  închirierea ,prin licita ţie publică,a pajistilor permanente af1ate în 

proprietatea UAT Municipiul Tecuci identificata conform anexei 1 la prezenta hot ărâre. 
Art.2.Se aprobă  caietul de sarcini şi instructiunile privind desfăşurarea licitaţiei 

conform anexei 2 la prezenta hotarare. 
Art.3. Condiţiile concrete de închiriere a pajistilor permanente, sunt cele men ţionate 

în contractul cadru, anexa 3 la prezenta hot ărâre. 
Art.4. Perioada de inchiriere este de 7 ani cu posibilitatea de prelungire prin acordul 

partilor. 
Art. 5. Taxa de pornire a licita ţiei pentru închirierea pajistilor, va fi de 162.00 lei/halan 

Chiria aferenta anului 2018 pentru contractele af1ate in derulare ce au ca obiect 
inchirierea paj istilor municipiului Tecuci va fi la nivelul anului 2017. 

Arl.6Contravaloarea chiriei anuale va fi achitata pana la 31.07.  a anului calendaristic 
respectiv. 

Art.7 In cazul rezilierii unor contracte af1ate in derulare, inchirierea terenului ce face 
obiectul acestora se va face in conforrnitate cu prezenta hotarare. 



Art.8. Anexele 1 - 3 fac parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art. 9.Orice prevedere contrara prezentei se abroga. 
Art.10 Prezenta hotărâre va f dus ă  la îndeplinire, prin grija Prirnarului rnunicipiului 

Tecuci. 
Art. 11 . Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢ ; 

e î,j ii 	
1/ 

-.\•..•, 	NC 

ECRETAR  

Jr.Valerica Fotache 



R O M Â N i A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOT1VE 
fţ4: J Lţ / (.I.o2.  o/8 

Privind: : inchirierea pajistilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în 
anul 2018. 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c şi alin. 5, lit. ,,bdin Legea 
nr. 215/2001, privind administra ţia publică  locală, prin care se stipulează  faptul că  de 
administrarea dorneniului public şi privat al localităţii răspunde Consiliul local, se impune 
necesitatea dezbaterii şi adoptării modalităţii de inchiriere a pajistilor permanente aflate în 
proprietatea municipiului Tecuci, pentru anul 2018. 

La aceasta data o parte din pajistile apartinand municipiului Tecuci sunt 
inchiriate in baza unor contracte de inchiriere semnate in anii anteriori. 

Pentru punerea in valoare a pajistilor,in conformitate cu OUG 34/2013 unitatile 
administrativ-teritoriale ,prin primari,in baza hotararilor consiliilor locale ,in urma cererilor 
crescatorilor de animale inscrise in RNE ,incheie contracte de inchiriere in conditiile legii 
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie,pe o perioada cuprinsa intre 7 si 
10 ani. 

Pentru contractele de inchiriere se va asigura o incarcatura optima de animale pe 
hectar,dar nu mai mica de 0.3 UVM/ha. 	 . 

Având în vedere c ă  utilizarea acestor suprafe ţe în mod corespunzător necesita 
pregătirea inca inainte de luna mai, se impune in regim de urgenta ca si chiriasii s ă  intre în 
posesia lor în cel mai scurt timp. 

Acest lucru reprezint ă  un avantaj pentru utilizatori dar şi pentru Consiliul 
Local, ce poate aduce la buget sume atât de necesare în aceast ă  perioadă . 

Faţă  de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului local, 
prezentul proiect de hot ărâre. 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADM1NISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 064L DIN Z/ 02. 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: inchirierea iajistilor permanente aate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în 
anul 2018. 

În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. ,,c şi alin 5, lit. ,,b şi art. 125, ali. l şi 2din 
Legea 2 1 5/200 1, privind administra ţia publică  locală, s-a întocmit prezentul raport de 
specialitate cu privire la necesitatea, oportunitatea şi legalitatea dezbaterii şi aprobării 
prezentului proiect de hotărâre în legătură  cu inchirierea pajistilor permanente în anul 2018. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 2007 
privind administraţia publică  locală, consiliul local administreaz ă  domeniul public şi privat 
al localităţii. 

In conformitate cu art. 123 (1), Consiliile locale şi consiliilejudeţene hotărăsc ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după  caz, să  
fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  
fie închiriate. 	. 	 . 	 . 

Potrivit art.6 din HG 1 064/20 1 3 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea OUG 34/20 1 3 privind organizarea ,administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 1 8/1 99 1 ,nivelul 
minim al pretului inchirierii se stabileste in functie de pretul mediu al ierbii stabilit prin 
hotarare a consiliilorjudetene. 

Prin HCJ Galati nr.245/19.12.2017 pretul mediu!tona de masa verde obtinuta de pe 
pajisti,pentru anul 2018,dinjudetul Galati a fost stabilit la valoarea de 25 lei/tona. 

Având în vedere aceste considerente, consider c ă  proiectul de hotărâre indeplineste 
conditiile de legalitate. 

SEF SADPP, 

Lra1ea 



ANE NR. 1 
LA 

TERENUL -PAJISTI PERMANENTE AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TECUCI 
PROPUS SPRE INCHIRIERE: 

1. T47 1,85ha 
2. T103 22,82ha 
3. T150 40,64ha 

TOTAL 65,31ha 



AEXA NR. 2 
LA H.C.L. 

CAIET DE SARCINI SI INSTRUCTIUNI PRIVIND DESFASURAREA LICITATIEI 
pentru inchirierea pajistilor permanente aflata în proprietatea IJAT Municipiul Tecuci în anul 2018 

I. OBIECTUL ÎNCIIIRIERII 

1.1. Terenul care urmeaz ă  a f închiriat se afl ă  situat pe teritoriul administrativ aI ....................., tarlaua 
parcela ........ 

1.2. Terenul care face obiectul închirierii se af1a in proprietatea municipiului Tecuci având suprafa ţa de 

1.3. Terenul are ca destinatie pajisti permanente. 

Raportul suprafaţa păjiste/UVM, conform Ordinului MADR nr.54412013 privind metodologia de 
,-. 	 ,-i 

ategoria de animale 	 Coeficientul de conversie 1Ca] 
auri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani, 	 o 
videe de mai mult de 6 Iuni 	 • 
vine 	 0,15 	 6,6 

- Ovine ş i caprine 0,15 UVM 
UVM reprezinta incarcatura sau numarul de animale ce revin la un hectar de pajiste. 

Pentru a calcula incarcatura de animale necesare pe hectar se va proceda, dup ă  cum urmează : 
Se inmulteste numarul de animale detinute cu coeficientul prezentat mai sus, iar rezultatul se imparte 

la numarul de hectare de teren. 
Exemplul 1: 10 ovine * 0.15=1.5 UVM!ha. 
Exemplul 2: 10 bovine* 1,0= 10 UVM!ha. 

11. DURATA ÎNCHIRIERII 

Durata închirierii este de 7 ani, la expirarea termenului, contractul putand fi reînnoit cu acordul 
ambelor părti. 

111. ELEMENTE DE PRE Ţ  

Preţul minim pentru închiriere, care reprezint ă  ş i preţui de pornire la licitaţ ie  este de 162.00 iei 
R 

a Dlata chiriei 
• rezilierea contractului 

prin dispoziţ ia prirnarului. 

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordu1 scris aI 
p1or. 



În cazul fil care heneficiaru]contractu]uinumai deiine anima]e înciiirierea va înceta înairic de 
expirarea duratei stabi l ite prin contraci. 

Închirierea înceteaz ă  de drept la expirarea duratei stipuiat ă  în contract. 
1n cazul neprelungirii contractului, chiria şul are obliga ţ ia să  predea bunul care a făcut obiectul 

contractului gratuit ş i liber de orice sarcini. 
În situaţia în care pentru nevoi de interes local terenul închiriat va fi destinat altor scopuri, contractul 

poate fi reziliat în rnod unilateral de c ătre proprietar, dup ă  în ştiinţarea  chiriaşului cu 60 de zile înainte. 
Pentru neîndeplinirea obIia ţ ii1or contractuale p ărţile pot solicita instan ţei de judecată  rezolu ţ iunea 

contractului de închiriere. 

V. CONTROLUL 

Controlul general al respect ării de către chiriaş  al caietului de sarcini ş i a obligatiiior asumate prin 
contractuî de închiriere, se efectueaz ă  de către părţ i  ş i de către 
organele abilitate de lege. 

vi. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel ap ărute între părţile contractante în cursul derul ării contractului sunt de 
competenta instantelorjudec ătoreşti, dacă  nu pot fi rezolvate pe ca!e amiabil ă  între părţi. 

vii. DISPOZITII FINALE 

Drepturile ş i îndatoririle părtilor se stabilesc prin contractul de închiriere. 

VIII. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

În vederea particip ării la licitatie  ofertantul trebuie să  achite: 
- taxa de participare la licita ţie în valoare de 100 lei RON; 
- să  plătească  garanţia de participare Ia licitaţie valoare de 10 % din pretul de pornire.: 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei în sumă  de 50 lei RON. 

Taxa de participare la licita ţie, garanţia de participare şi caietul de sarcini se vor achita la casieria 
municpiului Tecuci 	 . 	 . 

Restituirea garan ţiei în cazul ofertanţilor care nu au adjudecat terenul - pajiste se efectueaz ă  la cerere 
Preţul de pornire la licitaţie este de 1.001ei /ha!an. 
.In cazul unor oferte egale cu a asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii !ocale 

adjudecarea se face cu respectarea dreptului de preferinta al acestora. 
Depunerea documenta ţiilor pentru licita ţie se va face până  Ia data stabilita in anuntul de licitatie, la 
registratura Prim ăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
Ofertanţii vor depune la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci două  plicuri închise şi sigilate, unul exterior ş i 
unul interior care vor con ţine: 
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele documente de 
eligibilitate.: 
- copie xerox dup ă : 
Pentru persoane juridice 
- act constitutiv al societ ăţii,asociatiei(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregîstrare la Registrul Comer ţului. 
- copii de pe documentele din care rezu]t ă  înregistrarea în Registrul Na ţiona! al Exploata ţiilor; 
- adeverinţă  dc la Registul Agricol din care s ă  reiasă  numărul de anirnale deţinut, 
- dovada că  nu sunt în Iitigiu cu Consiliul local a! municipiului Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  uu are datorii bugetare fa ţă  de UAT Municipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi depuse în forma original ă ; 



- actul autentic de reprezentare. în cazu] în care oferteJe sunt depuse dc împuternici ţ i i ofertan ţ i ]or si nu cie 
acetia personal. 

copie xerox dup ă  chitan ţe]e care atest ă  plata caietu]ui de sarcini. a documenta ţ iei pentru ]icita ţ ie si a 
garan ţ iei depuse. 
Pentru persoane fizice. 
- actul de identitate 
- copie xerox dup ă  chitan ţele care atestă  plata caietuiui de sarcini, a docurnenta ţ iei pentru Iicita ţ ie ş i a 
garan ţ iei depuse. 
- copii de pe docurnentele din care rezu!t ă  înregistrarea în Registrul Na ţ ional aI Exploata ţ iilor; 
- adeverinţă  de la Registul Agricol din care s ă  reiasă  numărul de anirnale de ţ inut, 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Prirn ăria Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţ ii ofertanţilor ş i nu de 
ace ştia personal. 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de UAT Municipiui Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi depuse în forma original ă . 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  Ia iicitaţie în data stabilită, nu vor fi ivate în calcul, urmând a 

fi returnate. 
I. 	DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI. 
Se începe Iicitaţ ia parcurgând urrnătoarele etape: 
1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garan ţ iei, a caietului de sarcini ş i a documentaţiei 
pentru licitaţ ie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverin ţei. 
3. se verifica documentele de eligibilitate. 
4. se verifică  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participari ţilor ce au 
depus toate documentele necesare particip ării Ia licitaţie). 
5. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a facut cea mai mare ofert ă . 
6. în cazul în care două  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune în termen de 15 
minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat câ ştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  mai mare. 
7. comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei va încheia un proces - verbai de adjudecare, în dou ă  
exemplare. 
8. Părţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă  adjudecare, în vederea încheierii contractului de 
închiriere, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar castigatorul va pierde garantia care se va 
face venit Ia buget local. 

De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfăşurarea licitaţiei, este înscris un 
singur ofertant, licitaţia se repeta,cu exceptia cazului in care singurul ofertant este o asociatie patrimoniala a 
membrilor colectivitatii locale, aceasta declarandu-se castigatoare inca de la primul termen de licitatie chiar 
daca este singurul ofertant. La urmatorui termen daca va fi inscris acelasi unic ofertant acesta va fi declarat 
castigator in conditiile in care documentatia va fi cornpleta si va corespunde caietului de sarcini. 

In cazui repetarii se va organiza o nou ă  licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în condi ţiile 
prevăzute în caietul de sarcini. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 

Nesemnarea de c ătre adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garan ţiei de 
participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru o nou ă  licitaţ ie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garan ţia depusă  pentru 
înscrierea la licita ţie se va re ţine pana la achitarea garantiei de contract si seninarea acestuia.. 

Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele fizice sau juridice care,au datorii fata de bugetul local, au fost 
adjudecători ai unei licitaţii anterioare ş i nu au încheiat contract cu Municipiul Tecucil sau se afia in iitigiu 
cu acesta. 
Din taxa de participare Ia licita ţie se suport ă  cheltuielile privind organizarea Iicita ţ iei(anunţuri puhiicitare, 
cheituieli rnateriale - furnituri de birou). 

Licitatia se desfasoară  pentru fiecare taria ir paie.In cazui in care se soiicita o suprafata mai mica dintr-o 
tarJa ]icitatia se desfasoara peiitru fiecare parcela ii parte,pana la acoperirea uitiniei Darcele din taria. 



AXIXA \. 3 

lA H.C. . 

COSTRACT -CABRU 
de îcbiriere peutru suprafeţeie de pajisti perina.nente aflae îu domeniul privat al inunicipiului 

Tecuci 
Incheiat astăzi 

. Părţjle coiatractaiite 

1. Îni.rc Municipiul Tecuci,cu sediul in Tecuci,strada l Decembriie 19I8,nr.66,rcprezentat Iegal prin 
primar Catalin Constantin Hurdubae, în calitate de proprietar, .şi: 

2...........,cuexploataţ aînlocaiitatea..........,str---------- nr. ........... ............ 
sc ----- ....... et ------ .....ap---------- .jude ţul ..........,avndCNPlCUl ........... 
Registrd naţional al expinataţiilor RN --- ------- . ---------- . .......... contiil Dr 	.. 
&scbis la ----------- telefoa --- .-------- fax----------, reprezentat ă  prin -----------cu liirac ţia •de. 

, în calitate de cbirias, îa temeiul prevederilor Codului civii, al prevederilor art. 123 alin. 2) diu 
I.egea adininistratiei publice locaie nr. .21 5/2O>1, republicat ă, cu naodifacriJe şi completătile uiterioare, 
precum şi .al Hotărârii Consiliului Locai ai rnuraicip.îului Tecucî de aprobare a încbirierii nr -  ---------- -diaa 

, s-a înciaeiat prezeatul coatract .de îudairiere. 

IL Obiectul coiatr*ctulaai 

i. Obiectui prezentului coaairact,îl couicîusiairierca pajîştii al1atc îaa donacaiu) privat al al municipialaai 
Tecuci pentlu păşunataal aiiiaai aauanărde --- .. ... ......aaaiiaaaie dia speca ..---------- , situată ra blocul /îzic - 

, tarlaua..........., în suprafii ţă de ---------- ha, (ideaatiIcată) aşa.caam re.uită  din datele 
cadastra)c - --------- şi dîn scbia ancxată  cars faœ parte din prezentul coutrar,t. 

2. Predarea - priinivea obiectuliai închirierii se efectueaz ă  pe bază  de proces - verbal în tel7raeaa de 5 zile de 
la data seuanăiii coutractaalui, proses veabal caîe devine auex ă  ia coatract 

3. Categoiiile de bunuri ce vor fi aatilizate de lacataa- îaa deaularea îadairierii suat aarm ătoareie: 

a) bunaari de retur care revin de plin drept, gratuît şi libere de orice sarciui proprietaruiaai ia expirarea 
coaatractulu .. ---------- ; 
b baarauri de preluare care la expirarea coatractului pot .veverai cbiriasaabai în m ăsura În •cars acesta din aatuaă  
îşi rnanifestă  iatenţia de a Ie prelua îta schimbul pl ăţii unei coanpeusaţii egale cu vaioarea coniaiiiă  
actualizată  coiaforzaa c.aietuiari de sarciaî ------- -----; 
c) bunnri propriî care ia expirarea coaatractului de încltirieîe r ăanân în pnprietatea chiriasuiui -  .......... 

4. La încetarea coniracualui de încbirierediia orice .caaaz ă, bunurile pre ăzute ia pct. 3. iit. a) se vor 
repartîza potrivit destinaţiiior arătate la acest.paaact,locatanal fiind obligat să  restituie, îaa deplinăproprietate. 
Iiber de orice sarciaaă, ixanul îrachiriat 

Olaiectivele proprietarului suni: 

a) menţiaerea suprafeei de paji şie; 
b) reaiizarea păşuuatului a-aţional pe graapede .aatirnale şi pe tarlale, cu scopul .mea ţiaerii caiîtăţii covoruiui 
vegetaI: 
c creşterea producţiei de naasă  verdeaeectar de paji şte. 



l 1 1 l)r 	C<!12C1lli 

l. 1iu-ata clirierii este de 7 i îucepad cu data se r ării preze I]ai coract. cu  resectarea perioadei 
de păşunat. respectiv 	 iîecărui an 

2 Caniraclul de închiriere pe î prelungil pcntru o perioad ă  ega ă  cu cci iauit durata sa 	ială, inând 
cont de respectarea clauzdor coactuale vaiea investiiiior efecuate de c ătre iocaiar pe paji şte şi aitee 
asezzicnea 

IV.. Preţul îaclzirierii 

i. Preţul iachirierii este de ----------- lelaaa dzizia totaiă  anziaiă  (nr. ha x preţ  pe hai fiind în valoare 
de---------- -lci.Ptetul inchiiierii vaactualizat anual prin hotararea Consiliului Locat,devenind 
oblîgaioriu pentru chirias. 

2. Suzna totală pzievăzută  ia pc l va i plătită prin ordin de plată  în contuî coznunei/ora5uiiJinunicipitz1ui. 
, desdzis la Trezorerîa : ---------- - sau în zzzzmerar ia casieria unităţîi adrninistratv -teritoriaie. 

3.. Piata anzzajaadzirjei seface paaa:la3O. peatru aaui ia curs. 
4.. 1ntzzierea ia plată aclzirieî sepenaiizea ă czi O,l% din czzaatzzmul dziriei datoratepeatrzi tiecare zi de 

întrziere, cuantum ce nu se va roditicape;parezzrszzi derul ării contracttzlui. 
5. Intarzierea ia plata a dziriei znai znarede doua ivai conduce la rezilierea cozztractului. 

V. Drepturile şi olligaţiile părţilor 

1. i)repturile cbiriasului: 

- să  exploateze în znod direct, pe riscul şipe.răspzniderea sa pajiştile care facobieetul couizactzzlui de 
închiiiere. 

2. Drepturile proprietzitii: 

a) să  inspecteze suprafeo1e de pajîşti inchifim, verilcănd respectarea obligiiiorasuzzzate de locatar.  
Veriticarea se vaefectuaauznai eu aotiticazeaprea1ali1 ă  alocatarului şi în .uzmătoareie coadiţii: 

, 

b) să  predea pajiştea locaialui, indicidzai iniitele, precum şi inventaml existezzt, .pe lază  depnzces - 

e) să  soiicite utilizatorului situaţia 1ucrătiiorrea1izate, cu valoarca exaet ă  a acestora şi devizui afereat, 
cooforrn 1egisl4ei îa vigoare; 
1) să îşi dca aconu 	prizicîpiupezz iucrăiiie cezrnnează a ti executatede iiiaszdui pepaji şte; 

e) să  pazticipe la recepţioaarea Jucrăiilorexecuiate.de icàUe diiriasuizzi pe pajişte .şi să  cozztirzzze prin 
sezzzzzătuz-ă  executarea acestoza. 

3. Obligaţiile cbiriasuhti 

z)să  .asigurxploazazea elîczzee în zgizzz de continztitate şi de perzzzazieaţă  a pajiştilor ce fac obiectul 
prezenzului contzt, 
b) să. azz sulzînciiirieze bzzzzuz-iieeancoliectul prezenttziui ceetract. Sobîzicliirierca tatai ă  sau 
patţială  esie înterzis ă,, sub SalofiaMa zizdit ăţii alsolute; 
c) .să  piătească  dziria 
d) să  respecte cel .puţin încărcătzra .miziinză  de 0.3 UVMIIza îzz toate zilele perioadei de păşunat; 
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de păş na: 
f) să  păşuneze airnaIec excv pe ierenul încrai; 
g) să  practice un păşunai ralionai pe grupe de aae şi pe a.1aie; 
h) să  joducă  nima1ele li puriai nuniai îriperada de pà-5ur.ai stabii ă : 
i) să  iu inroducă  animalee Ia păşunai în cazul excsu1ui de uniidiaie a pai ştîi; 
j) să  realizeze pe cheituiaIa .sa lucrări de eiiniiriar.e a vegetaţiei nefolosîioare şi a excesuhii de apă, de 
fertilizare, anual; 
k) să  respecte bunele condi ţii agricoie şi de inediu. in conforniîiatc cu prevederiie legale în vigoare; 

» să  restituie locatorului,, în deplină  proprietate, bunuffle de retur, în niod graiuit şi libere de orice 
sarcini, Ia încetarea contctului & îarhiriere prîn ajnngere ia terrnen; 
rn) să  restituîe concedentului supzafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condi ţii cd 
puţin egale ctz cde de la rnonientul înclieierii contiactului; 

să  plătească  30% din prirna de asigurare. 
• 	o)sa aehite garantia de coirtract ia seznnareaacestuia in sunia de 

p)sa permita si sa nu stanjeneasca accesul ceioz1a1te aniinaie .apartinarzd aItor crescatori ai cornunitatii 
locale la surseie de .apa si lazonde depasnnat 
r)sa respecte prevederile anjarnentul&ii pasterai ce va fl aprobat Ia nivelui UAT Tecuci. 

l. Obligaţiiie propriearuiui 

a) să  nu îI ttilbure pe chirias în exerciţiul  drepturiior rezultate din prezerzttzl contract dc îndiitiere; 
1) să au rnodifice în inod unilaterai conactu1 de închiriere1, în afară  de cazuriie prevăzute expres de iege; 

) să  noiifice diiriasului apariţia oricăinr îinprejurări •denatură  să  aducă  atingere .drepturilor dtiriasuiui; 
d) să coastate şi să  cornunice chiriasulni orice ateuţionare re1eriioare ia nerespectarea clauzelorprezezituhii 
contracL 
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VIL Ràspanderea coutractuIă  

i. cispcctareade câtre p ăilile 	ctaiitc aoblîiiorprevăzutc în prezcntul corrtract dcîndiricre 
.atrage rspuadeia contracival ă  a păiii îa ailpă. 

2. Pentru nerespectareâ obliga4iilor ,prev ăzute în prezentul cootractp ăiţile datorează  penaiităţi în linzitele 
stabilite de iegisiaţia în vigoare. la ă ;paialităţile nuacoper ă  paguba, se vor 1lăti dauzie. 

3. Forga inajoră  exonerează  pă,1i.le de răspuziderc. 

Vl. itigii 

1. Litigiile de orîce fel .ce vor decrzrge din exereitarea prezezztzzhzi contract vor fl soltrţionate .pe cale 
arniabilă. În cazul în care acest lucni keste ia pibîl,vor fi rezoivate prin instan ţele dejudecată. 

2. Pe ioată  .durata îochirierii,, cdc deuà părgi se vor stzpune lgîI.aţiei în vigoare 
3. Prezeniul cozitract constituieiithz exemitenu, îa cozidi ţiiie în carc coniractul respectăprevederiieait. 

1798 .dii Codu1 civii. 

X. ncetare eoacturti 

Prezcntiii coniract& închiz -iere înoetează  îi urniătoarelc sîtziaţii: 
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b) aiuI aor ae dcc ceie nrc iaic a 
c) ia expirarea durate abilite in contractu de îciiricre: 
d) În cazul în care inte cu1 na ţiorial sau iocal o rnpune, priri denunarea uni1a ţer 	de către proprietar în 
baza docurnenteior oale. cu plata unei dcspgiri jirte şi pralahile îri s2rrîna :ces1uia. în caz de 
dezacord fillid conrpel.erită  instaaa dudecată; 
e) in cazul nerespectării oblîgaţiiior coatractuale de către bîrias prin reziliere de c ătre proprictar. cu  plata 
unei despăgtibiri în 	cirăa 	riasului; 
t) îri cazu1 nerespectăriî obiigaţîilor contractuaie dc către proprietar, .prin reziliere de c ătre chirias, cu plata 
unei despăgubiri îa .sarcîna proprietar; 
g) în cazul imposîbiiităţiî obiective a chiriasului de a-1 exploata, prin renunare, 1r ă  plata unei despăgubiri; 
Ii) neplata Ia termenele .stabilite plin contracta chîriei şi a penalităţilor datorate; 
i) în cazui vânzării anina1ekar de către chirias; 
j) schimbarea .destinaţici terenului, foiosirea pajiştii în aite scopuri decât cei pentrucare a fost închiriat 
tereau!; 
k) îră  caztil în care se ccnstală  tptul că  pajiştea închiriată  am este foiosită  

X. Forţa anajoră  

1.. Niciuna dintre părţile .contractazite nu răşpunde de neexecutarea la termen sauişi de executarea în mod 
necorespunzător - totai san par ţîal - a oricărei obligaţîi care 11 revîne în baza prezentuiui contract, dac ă  
neexecutarea sau executarea aecorespuaazâtoare a obiiga ţiei rcspective a fost caiazată  de forţa majoră, aşa 
cum este .definită  de lege. 

2. Apariţîa şi încetarea cazuliai de fiirţă  anajoră  se vor coiuunica ceieiialte pâr ţi în termen de 5 zile, prin 
teiefian,, fax, urtuat de o uotiflcare scrisă, cu coareacozistatării evezrimentelor de acest gen de către 
autoităţîccouapetente.. în caz dcil ă  majorâ, couîcatăşi coaastatae îu corrdiţîiie de anai sus, cxereitarea 
obligaiilorpăzţiior se deœkmzacu peaioada corespnutoaa .aeesieia, cu meaaţîunea că  nicîuna diaatre ffl 
nu va pretinde penaiităţi sau despâgubirî. 

3. [)acă  în teranen de 	 ziie, ore) de laproducere eveaaimeaatnl .respectiv aau încetează, părţile ;au 
dreptul să  îşi notiflce îaacetarea de drept a pntulzri coazract %ză  ca vreniaadintre cle să  .pretîaidă  daniae - 
interese.. 

la cazui decesuiuî diitiasiahai, aaaoş eziitorii legaii sau testaniezitari ai exploataţiei .pot continua deauirea 
coaaiaactuiui.. 

X. Notificări 

i.. în accepţiunca  pârţiior contractarate, orice notificare adresată  de uaaa .dintre acestea ceieiîalte este valabil 
îndeplinită  dacă  va fa traaasmisă  la adresafsewl ;pâzut ă 	ăzut îu partea întroductîvă  a prezeaatzaIaai 
contract. 

2. la cnzul la care nocarea se face pe caie poştaiă. ea va fi transmîsă  prin scrisoare recoaiaandat ă  cu 
confarniarede primire .(A..R..) şî se consîdprinaîtă  de destînatar la data menţionată  de oficiarl poştal 

3. Dacă aaotiticarea se lrimite prin fax, .ea se cousideră  primită  în prînra zi lucrătoare după  eea în care a fust 
expediată. 

4. Noiificările verbaie aau se iau îrr coasiderare de nicîrrun dintre părţi dacă  nu surat confarmate prin 
interrriediarl arueia dintre niodalităţile prevăzuie la aiiueatele prccedeaate. 

Xi. lîspoziţîi fina.Ie 

1. Prezentui coraracr poate fa modifacat şî adapat cia Icgislaţîa în vîgoare .pe parcursui exccratării saie, .cu 
acordui părlilor. 

2. iatrodarccrea & cauze coniractrale ş c 	 sau adaptarea prezeaatulzri contract se poate 
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-i rcr 	orrac c sine tiik exccu1o:: entru parea care va 	ecordar ă  eu prevedcrc 
sae n c diliie Îr care cenliaclul respect ă  preeri1e ar. 79 8din (d 

5. Preentn] ctr2ct ipren Cu ancxele 	. care c ar1e eran1 	n cprnsi să a reprezi. 
voi 	pri]cw. 

6.. Prezentul contraci a fos cheiat intr-un n ăr de 	 exenp1arc.. din eare 	. 	astăz.. 
data semnării lui. in Prin ăaia 	. 

Proprietar 
Municipîul Tecuci 

Pîîmai: 

Cat1in Constantin Hurduae 

Vizat de secretar 

i!alerîca Fotahe, 

Sefserviciu ADPP 

Iucian Gradea 

Consiier 

Dorin Dîaconita 

Chiiias 

Prevedeiile preientului contract - cadiu constituie condî ţii ninine oligatoiiî care tbuie respectate ia 
îndeiereacontractelor,, .acestea putnd fi comletate în func1ţie de situaţia de ffiM. 

*) În cazul formei asociative se compieteaz ă  de către repft=ntantui Iegal .al acesteia cu datele expioataţiîlor 
nernbri1or fonnei asociative. 


