
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 
Din ------------- -------2019 

Privind : inchirierea pajisti1orprmanente aflate în prol3rietatea U. 	Municiiiul Tecuci în 
anul 2019. 
Iniţiator Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 

Galaţi, 
Nr de îriregistrare şi data depunerii proiectului 	din /j 	201 9 
Consiliul local al mumcipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in sedinta Oyi  2 

indatade 	2019. 



Art.6_Contravaloarea chiriei anuale va fi achitata pana la 31.07. a anului calendaristic 
respectiv. 

Art.7. Anexele 1 — 3 fac parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art. 8. Orice prevedere contrara prezentei se abroga . 
Art.9 Prezenta hotărare va fi dusă  la îndeplinire , prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art. 10. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului municipiului Tecuci . 

1NITIATOR 
PREVIAR 

SECRETAR 



ROMÂNIA 
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Privind: : inchirierea paiistilor_permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci in 
anul 2019.  
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ANEXA NR. 2 
LA H.C.L 

CAIET DE SARCINI 
pentru inchirierea paj istilor permanente aflata în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2019 



Iv. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris aI 
părţ ilor. 

In cazul în care beneficiarul contractului nu mai de ţine animale închirierea va înceta înainte de 
expirarea duratei stabilite prin contract. 

Inchirierea înceteaz ă  cle drept Ja expirarea duratei stipulat ă  în contract. 
In cazul neprelungirii contractului, chiria şul are obligaţia să  predea bunul care a făcut obiectul 

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

poate fi reziliat în mod unilateral de c ătre proprietar, dup ă  înştiinţarea chiria şului cu 60 de zile înainte. 
Pentru neîndeplinirea obliga ţiilor contractuale p ărţile pot solicita instanţei de judecată  rezoluţiunea 

contractului de închiriere. 

V. CONTROLUL 

Controlul general al respect ării de către chiriaş  al caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate prin 
contractul de închiriere, se efectueaz ă  de către părţi şi de către. 
organele abilitate de lege. 

vi. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel ap ărute între părţile contractante în cursul derul ării contractului sunt de 
competenţa instanţelorjudecătoreşti, dacă  nu pot fi rezolvate pe cale amiabil ă  între părţi. 

vii. DISPOZIŢII FINALE 

Drepturile şi îndaloririle părţilor se stabilesc prin contractul de înciriere; 
Inchirierea se face pentru .toata tarlaua.In cazul in care se solicita o suprafata mai mica din tarla 

atribuirea • se desfasoara pentru fiecare parcela in parte,pana la acQperirea ultimei parcele din tarla.In cazul 
existentei mai multor ceren pe aceeasi suprafata se aplica procedura concurentiala prin licitatie cu strigare 

VIII. INSTRUCŢIUI . PENTRU SOLICITANTI 

In vederca airihuirii solicitaniul trchuie s ă  prezinlc: 
- actul de ideniitaie sau ccrtiticat de inregistrare la Rcgistrul Comertului si certilicat Jc inregistrare liscala 
iflsotit de actul cOnStitUiiv. 
- dovada ca estc crcscator de anirnale conlorm art. 16 Jin Leea 32/20 l ) 

dovada ca nu delinc lercn agricol . 	 . 
- copii de pe docunientele din care rezult ă  înregistrarea in Registrul Na ţ ional al 1.xp1oata ţ ii!or: 
- adeverin ţă  de la Registul Agricol din care să  reiasă  nurnărul dc animale Je ţ inut. 	• 
- Jovada c ă  nu slJlit in liligiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic d reprezentare. în cazul în care olertcle sunl depusc de imputcrnici ţ ii olertan ţ ilor ş i I1LI dc 
aceş lia personal. 
- ccrlilieat liscal prin carc s ă  sc alestc ltptu1 câ iiLl are datorii huct:ire li ţă  Jc i.AT MtlHiCifliUl lecuci. 

1. DESF.. ŞURARlA LIC)TAŢII]. 	 . 	 . 
Se ilicvpc lici1aia puicurgiid urrn ătoarelc clape: 	 . 	 . 

. se vcrilic ă  ideniiiaiea oIerttn ţ i1or pv ba:u hulelinului dc idcnliite, c ă rţ ii de idci11ita1e!idcvcril1 ţci. 
2. se vcritica docttiiienlcie .Jc cJiibiIila:e idouuiiientcle l)rcii1c  kt cap.Vl11) 
-i. sc l icileazu priil in&iicarcu Jc ofertanti a SLJnJclor piin striare prorcsivu.. 
5. iniohiliil sc udjuciccă  ucCliIi olrtaiii care a lăciii cea niai marc (1I ă . 



6. comisia de organizare ş i desfăşurare a iicitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în dou ă  
exernpi are. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen cle maxim 30 ziie, de Ia data adjudec ării. 

Nesemnarea de către adjudecător a contractului în terrnenul stabilit duce la pierderea garan ţiei de 
participare ce se va face venit la bugetul local ş i disponibilizarea Iotului de teren pentru o nou ă  licitaţie. 

Nu se pot înscrie la Iicitaţie persoariele 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 Tecuci. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţ iei(anun ţuri publicitare, 
cheltuieli materia!e - furnituri de birou). 

Licitatia se desfasoar ă  pentru fiecare tarla in parte.In cazul in care se solicita o suprafata mai mica dintr-o 
tarla licitatia se desfasoara pentru fiecare parcela in parte,pana la acoperirea ultimei parcele din tarla. 



ANEXA NR. 1 
LA H.C.L 	 . 

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

1. T103 	22,82ha 

: 

: siennes 

ips o  



ANEXA NR. 3 
LA H.C.L 	 . 

CONTRACTCADRU 
de închiriere pentru suprafe ţele de pajisti permanente aflate în domeniul privat al municipiului 

Tecuci 
Incheiat astăzi . ......... 

I. Părţjle contractante 

i. Între Municipiul Tecuci,cu sediul in Tecuci,strada 1 Decembrie 1 9 1 8,nr.66,reprezentat legal prin 
primar Catalin Constantin Hurdubae, în calitate de proprietar, şi: 

2 	, cu exploatajian în Iocalitatea 	, str 	nr 	, bl 
sc 	, et 	, ap 	, judeţul , având CNP/CUI 	, nr. din 
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) .......... ............ . ......... . .. contul nr..: .. ............, 
deschis la .........., telefon .........., fax ..........., reprezentat ă  prin ............ , cu funcţia de. 

, în calitate de chirias, în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tecuci de aprobare a închinerii nr 	din 

s-a încheiat prezeatul contract de închiriere 

11. Obiectul contractului  

1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea paji ştii af1ate în domenitil privat a( al municipi u lui 
Tecuci pentru păşunatul unui număr de ...........animalc din spccia. ........... i1uat ă  Ifl I)1(•)ctlI fizic . 

, tarlaua............, în suprafa de ............ha, ideii1i1icai ă ) aşa cum rexuh ă  din datcic 
cadastrale ......... ... şi din schi ţa anexată  care face parte din prezenl u l coiitracl. 

2. Predarea - primirea obiectului închirierii, se efectueaz ă  pe bază  de proccs - verbal în [errncii de 5 zile de 
la data semnării contractului, proces - verbal care devine ancx ă  la contracl. 

3 Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Iocatar 111 kruhr4a în1iii i..l 11 unlrn uiăior k 

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratult şi 1ibr&. de oi i.. sarcini pi opi ietarulu i ]a expirarea 
contractului 
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reen i L h 11 i iu 1u i in niâsura iii..eare a . i i d i n ui i i i<i 
îşi manifestă intenţia de a le prelua în schmbu1 plăţii uiiei compensa ţ ii egale cu valoarea comibil ă  
actualizată, conform caietului de sarcini 
c bunuri proprii care la expirarea cortractu1ui de închiriere r ărnan m proprlLl ika Lhii iaultn 

4 La încetarea contracti1ui de închiriere din orice cauz bunurile pi 	7ut i i pi 	hi a) vor 
repartiza potrlvit destinaţiilorarătate la acest punct, 1octaiu1 liind obli it ă  ieilui mdpfiii piopriLlalL 
liber de orice sarcină, bunul închiriat 

5 Obiectivele proprietarului sunt 

a) menţinerea suprafe ţei de pajişte; 	 .. 
b)realizareapăşunătului r ţioriâ1 pe grupe de animale ş i pc iarlale. cti scopul nn ţ inrii calităţ ii covorului 
vegetal, 
c) cre şterea produc ţiei de masă  verde pe hectar de paj iş [u. 	 . 

111. Dnrata contractului 



1:Durată  închirierii este de 7 ani, începând cu data semn ării piezentului contract, cu respectarea perioadei 
de păşunat, respectiv..........a fiec ărui an. 

2. Contractul de închiriere poate fi prelungitperitru o perioad ă  egală  cu cel mult durata sa ini ţială, ţ inând 
cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investi ţiilor efectuate de către locatar pe paji şte şi altele 
asemenea. , 



f să  păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
g) să  practice un păşunat raţionai pe grupe de animale ş i pe tarlale; 
h) să  introducă  animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită ; 
i) să  nu introducă  anirnalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a paji ştii; 
j) să  realizeze pe cheltuiala sa lucr ări de eliminare a vegeta ţiei nefolositoare ş i a excesului de apă, de 
fertilizare, anual; 	• 	 . 
k) să  respecte bunele condi ţii agricole ş i de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vlgoare, 
1) să  restituie Iocatorului, în deplin ă  proprletate, bunurile de retur, în mod gratult ş i libere de orice 
sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 
m) să  restituie concedentului suprafa ţa de paji şte ce face obiectul prezentului contract în condi ţii cel 
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului, 
n) să  plătească  30% din prima de asigurare. 
o)sa achite garantia de contract la semnarea acestuia in suma de ... 	 - - 
p)sapermita si sa nu stanjeneasca accesul celorlalte animale apartinand altor crescatori ai comunitatn 
locale la sursele de apa si la zonele de pasunat 
r)sa respec*e prevederile ameriajamentuluf pastoral aprobat la nivelul UAT Tecuci 

4 Ob1igaii1e proprietarului 

a) să  nu îI tulbure pe chirias în exerci ţiul drepturilor rezultatë din prezentul contract de închiriere, 
b) să  nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afar ă  de cazurile prevăzute expres de lege, 
c) să  notifice chiriasului apan ţia oncăror împrejurări de natură  să  aducă  atingere drepturilor chiriasului, 
d) să  constate şi să  comunice chinasului orice aten ţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului 
contract 

VI Clauze contractuale referitoare la împ ărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi 
Chiriasul răspunde de toate incalcarile prevederilor legale din domeniul protectie mediului 



d) în cazui în care interesul na ţ ional sau local o impune, prin denun ţarea unilateral ă  de către proprietar în 
baza documentelor oficiale, cu plata unei desp ăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de 
dezacord fiind competentă  instanţa dejudecată ; 
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de c ătre chirias, prin reziliere de c ătre proprietar, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina chiriasului; 
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de c ătre proprietar, prin reziliere de c ătre chirias, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina proprietar; 
g) în cazul imposibilit ăţii obiective a chiriasului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără  plata unei despăgubiri; 
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 
i) în cazul vânzării animalelor de către chirias; 
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea paj i ştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat 
terenul; 
k) în cazul în care se constată  faptul că  pajiştea închiriată  nu este folosită  

X. Forţa majoră  

1. Niciuna dintre părţile contractante nu r ăspunde de neexecutarea la leririen sau/ şi de exccutarea in mod 
necorespunzător - total sau par ţial - a oricărei obligaţii care îi reville Îfl haza prezenlultii eonlract, dac ă  
neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei respeclive a lsl cauzal ă  de for ţa majoră, aşa 
cum este defînită  de lege. 

2. Apariţia şi încetarea cazului de for ţă  majoră  se vor comunica ceieilalte p ă rţ i în lermcn &le 5 zilc priil 
telefon, fax, unnat de o notificare scris ă, cu confirmarea constat ării eveniineriielor Je accst gen de c ătre 
autorităţile competente. In caz de for ţă  majoră, comunical ă  ş i constatat ă  în coridi ţ iile de niai sus, exercitarea 
obligaţiilor părţilor se decaleaz ă  cu perioada corespunzăloare acesteia, cu men ţ iunea c ă  niciuna Jintre părţ i 
nu va pretinde penalit ăţi sau despăgubiri. 

3. Dacă  în tennen de ..........(zile, ore) de laproducere evenimeniul respecliv, nu îiiceleaz ă . părţile au 
dreptul să  îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract lr ă  ca vreuna dinire ele s ă  pretindă  datmc - 
interese. 

4. In cazul decesului chiriasului, mo ştenitorii legali sau teslaineniari ai cxpioaia ţ iei pot conlmiia &ierularea 
contractului. 

xI. Notificări 	 . 

1. În accepţiunea părţilor contractante,orice notificarc dresat ă  de una Jintrc acestea celeiiaite esle valahii 
îndeplinită  dacă  va fi transmisă  Ia âdresa!ediu1 prevăzută/prcvăzul în partea inlroducl.iv ă  a prezeiitiiliii 
contract. 

2. In cazul în care notificarease face pe cale po ştală, ea va 11 tranmis ă  priii scrisoare reconiandat ă  cu 
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră  primită  de dcstiiiatar la data men ţ ionată  dc 	 ul po ştai. 

3. Dacă  notificarea setrimite prin fax, ea se consider ă  primită  în prjma zi lucrătoare după  cea în care a.fost 
expediată  

4 Notifîcările verbale nu se iau în considerare de niciun i dintr. pr ţ i &l 	iiu unt confirmate priii 
intermediul uneia dintre modalit ăţile prevăzute la al i ncaielc ireccdentc. • 

xII. Dispoziţii finale 	• • 

1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legisla ţ ia în vigoarc pe pircursul cxccui ări salc.. cu 
acordul părţilor. 	 . 	 . 	. 	. 

2. Iritroducerea de clauze contractuale speciale, modilcarea sau adaptarca 	eonlract .se poatc 
face ntimai prin act adi ţ ional încheiat între părţile conlr,iclantc. 	. . 

3 Orice rnodificări legale ale prevederilorcontraciului de inchiriere vor l inu ş iiv prirl hoi ărru a 
consiliului local. 	. 	• 	 . 	. 

4. Prezentul contract coastituie titlu executoriu penlru prtva carv •va li în iieconcorilan ă  uu prcvcdcrilv 



sale, în condi ţiile în care contractul respect ă  prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
5. Prezentul contract împreun ă  cu anexele sale, care fac parte integrant ă  din cuprinsul său, reprezintă  

voinţa părţ ilor. 
6. Prezentul contract a fost încheiat într-un num ăr de ..........exemplare, din care .........., ast ăzi, 

, data semn ării Iui, în Primăria .......... 

Proprietar 
Municipiui Tecuci 

Primar: 

Catalin Constantin Hurdubae 

Vizat de secretar 

Valerica Fotache, 

Sef serviciu ADPP 

Chirias 

) hi cazui formei asocialive se compleleaz ă  de către reprczcntantul Iegal aI acesleia cu datele e\ploat ţ iilor 
niem brilor Irmei asociative. 	 . . 	 . 



ROMÂN1A 

,,,, 	Nkş  00. 	xtp,:-. 
r 	ţr' 

<„ 

< JUDETO"ţ1' 

HOTĂRÂREA Nr. 291 
din 19 decembrie 2018 

privind  stabilirea preţului inediu/tonă  de masă  verde obţinută  de pe pajiş ti 
pentru anul fiscal 2019 .‘  

Ini ţiatorPreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de inregistrare ş i data depunerii proiectului: 26135 /16.11.2018  

Consiliul Judeţean Galaţ i; 
Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului; 
Având in vedere raportul de specialitate al direc ţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţului Galaţi, 
Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 - buget 

finanţe~ii,  studii-ş i- prog~conornice-socialăii-al-Gomisie~pecialitate-nr. 	- - — 
3 pentru dezvoltare urbană  ş i rurală , agricultură , conservarea ş i protecţia mediului şi de 
servicii publice ale Consillului Jude ţean Galaţi, 

Având in vedere adresa Direc ţiei pentru Agricultură  Jude ţeană  Gala ţi 
nr.2560114.11.2018, inregistrat ă  la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26135/ 14.11.2018; 

Având 1n vedere prevederilor art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modifică rile şi completările ulterioare, 

Având in vedere art. 6 alin. (4) din Hot ărârea Guvernului nr. 78/04.02.2015 
privind modificarea Non -nelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţel de 
Urgenţă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 aprobate prin Hotă râre de Guvern 1064/2013, cu modifică rile şi completă rile 
ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administra ţia publică  locală , republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  
locală , republicată , cu modifică rile şi completă rile ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se stabileşte preţul mediu/tona de masă  verde ob ţinută  de pe pajişti, in 
valoare de 36 lei/ tonă  masa verde, pentru anul fiscal 2019. 

Art.2. Prezenta hotă râre se va comunica Direc ţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Galati, Direc ţiei pentru Agricultur ă  Judeţeană  Galaţ i ş i se va publica 
pe site-ul Consiliului Jude ţean Gala ţi www.cjgalati.ro . 

PRE Ş EDINTE5  
Fotea Costel 

-COiltraenineaz ă  pettiru iezaiikate 	 ' 	 » 	 • 
Secretarul Judeţului, 	 Director Executiv 

Coc oiel 	 Stoica George 

Anisca Monic-af14.11.2018 


