
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL  

   
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul 

privat al comunei Valea Doftanei  si in administrarea consiliului local, pe  perioada  
2015-2021 

-proiect- 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeţul Prahova; 

Vazind:                                                                                                                         
 - expunerea de motive  formulată de grupul de consiglieri locali ai Consiliului 
Local al comunei Valea Doftanei;                                                                                                                      
 -studiul de oportunitate cu  privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru 
inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei  si in 
administrarea consiliului local, pe  perioada 2015-2021 ;                                              
 Avind in vedere prevederile art.9,alin(2) din O.U.G.nr.34/2013,aprobata cu 
completari si modificari de Legea nr.86/2014;                                                          
 În temeiul prevederilor art.36,alin (2),lit.c coroborat cu alin.(9) şi ale art.115,alin(1) 
lit.b,coroborate cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată, 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aproba studiul de oportunitate pentru inchirierea pjistilor 
permanente aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei  si in 
administrarea consiliului local, pe  perioada 2015-2021 in conformitate cu anexa 
ce face parte integranta din prezenta hotarire. 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei 
Valea Doftanei ,prin intocmirea documentatiei de atribuire a contractelor de 
inchiriere pe care o va supune aprobarii Consiliului Local Valea Doftanei. 

INITIATOR , 
Consilieri locali, 

 
 

Valea Doftanei 
9 Martie  2015. 
 

 



 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobareaînchirieriiprinlicitaţiepublică  a pajiştilordinpatrimoniulprivat al 
comuneiValeaDoftanei,  a Regulamentuluiprocedurii de licitatie, a prețuluiminim 

de închiriere si pasului la strigare,aîncărcăturii minime,a documentaţiei de 
atribuire, caietului de sarcini, contractului de inchiriere – model cadru, 

calendarului procedurii şi a comisiei de evaluare a ofertelor,  comisiei de 
solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a 

pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei  
Valea Doftanei în suprafaţă de 552.55 ha 

-proiect- 

 Consiliul Local al comuneiValeaDoftanei,judetul  Prahova: 

Avândînvedere:  

-expunerea de motive , întocmită de grupul de consilierilocaliaiConsiliului Local 
alcomuneiValeaDoftanei;-referatulde specialitateintocmit de 
compartimentulinvestitii,achizitiipublice,juridicsiintegrareeuropeana din 
cadrulaparatului de specialitate al PrimaruluicomuneiValeaDoftanei cu privire la 
suprafetele de pajistipermenentedisponibilesi care pot fi supuseprocedurii de 
atribuire in anul 2015; -HotărâreaConsiliului Local ValeaDoftanei, 
privindaprobareapretuluiprivindinchiriereapajistiloraparţinânddomeniuluiprivat al 
comuneiValeaDoftanei;                           -proiectul de hotarareprivind 
aprobareaînchirieriiprinlicitaţiepublică  a pajiştilordinpatrimoniulprivat al 
comuneiValeaDoftanei,  a Regulamentuluiprocedurii de licitatie, a prețuluiminim 
de închiriere,aîncărcăturii minime, a documentaţiei de atribuire, caietului de 
sarcini, contractului de inchiriere – model cadru, calendarului procedurii şi a 
comisiei de evaluare a ofertelor,  comisiei de solutionare a contestatiilor, în 
vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea 
privata a comunei Valea Doftanei în suprafaţă de 552.55 ha,initiat de grupul de 
consilieri locali ai Consiliului Local al comunei  Valea Doftanei; --procesul verbal 
prin care se arata ca proiectul de hotarire a fost pus la dispozitiacetatenilor la 
Punctul de InformareDocumentare din cadrulPrimarieiValeaDoftanei sip e pagina 
web.wwwprimariavaleadoftanei.ro, învedereaformulăriide 
amendamentesaucontestaţii ; -avizulcomisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local ValeaDoftanei; 
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In conformitatecu : -prevederileOrdonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, 
privindorganizarea, 
administrareaşiexploatareapajiştilorpermanenteşipentrumodificareaşicompletarea
Legiifonduluifunciar nr. 18/1991,aprobata cu completarisimodificari de Legea 
nr.86/2014;  

-prevederile O.U.G.nr.63/2014,pentrumodificareasicompletareaunoracte normative 
din domeniulagriculturii.Ordonanta de urgenta nr. 63/2014; 

-prevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei nr.1064/2013, 
privindaprobareaNormelormetodologicepentruaplicareaprevederilorOrdonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013, privindorganizarea, 
administrareaşiexploatareapajiştilorpermanenteşipentrumodificareaşicompletarea
Legiifonduluifunciar nr. 18/1991,cucompletarilesimodificarileulterioare;  

-prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu 
modificărileulterioareprivindCodul Civil;  

-prevederileOrdinuluicomun nr. 541/210/2009 
pentrumodificareaşicompletareaStrategieiprivindorganizareaactivităţii de 
îmbunătăţireşiexploatare a pajiştilor la nivelnaţional, 
aprobatăprinOrdinulministruluiagriculturii, alimentaţieişipădurilorşi al 
ministruluiadministraţieipublice nr. 226/235/2003; 

-prevederileOrdinuluicomun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr.407/2051/2013, 
pentruaprobareacontractelor-cadru de concesiuneşiînchiriere a suprafeţelor de 
pajiştiaflateîndomeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor; -prevederileOrdinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privindmetodologia de 
calcul al încărcăturiioptime de animalepehectar de pajişte;  

-prevederile art.5 alin.(2) şi (3) din Ordinul nr. 246/2008 privindstabilireamodului 
de implementare a condiţiilorspecificeşi a criteriilor de 
eligibilitatepentruaplicareaschemelor de 
plăţidirecteşiplăţinaţionaledirectecomplementareînsectorul vegetal, 
pentruacordareasprijinuluiaferentmăsurilor de agromediuşi zone defavorizate, cu 
modificărileulterioare;  

-prevederile art 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr.125/2006 
pentruaprobareaschemelor de plăţidirecteşiplăţinaţionaledirectecomplementare 
care se acordăînagriculturăîncepând cu anul 2007 şipentrumodificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privindsocietăţileagricoleşialteforme de asociereînagricultură, 
cu modificărileulterioare; 
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-prevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei nr. 925/2005, 
pentruaprobarearegulilorprivindcontroaleleoficialeefectuatepentru a se 
asiguraverificareaconformităţii cu legislaţiaprivindhranapentruanimale ; 

-prevederileanexei 1 pct.2 la Ordinul nr. 111/2008, 
privindaprobareaNormeisanitareveterinareşipentrusiguranţaalimentelorprivindpro
cedura de înregistraresanitarăveterinarăşipentrusiguranţaalimentelor a 
activităţilor de obţinereşi de vânzaredirectăşi/sau cu amănuntul a 
produseloralimentare de origineanimalăsaunonanimală, precumşi a activităţilor 
de producţie, procesare, depozitare, transport şicomercializare a 
produseloralimentare de originenonanimală, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, 
privindfinanţelepublice locale, cu modificărileşicompletărileulterioare ;  

-prevederileHotărâriiGuvernului nr.984/2005, 
privindstabilireaşisancţionareacontravenţiilor la normelesanitar-
veterinareşipentrusiguranţaalimentelor, cu modificărileşicompletărileulterioare;  

-prevederileLegii nr.18/1991, republicată, legeafonduluifunciar, cu 
modificărileşicompletărileulterioare ; 

-prevederile art.16 si 17 din OrdonanţaGuvernuluiRomaniei nr.42/2004, 
privindorganizareaactivităţiiveterinare , cu modificărileşicompletărileulterioare;  

-prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(1) şi (3), art.15 si art.16 din 
OrdonanţaGuvernului nr. 2/2001, privindregimuljuridic al contravenţiilor, 
aprobatăprinLegea nr.180/2002, cu modificărileşicompletărileulterioare;  

-prevederile art. 10 din Legea nr.347/2004, Legeamuntelui, republicată, cu 
modificărileulterioare ; 

-prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003, 
privindtransparentadecizionalăînadministraţiapublicălocală, cu 
completărileulterioare ; 

In temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c) si d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 18 si 
art.45 alin.(3), art. 119 şi art.123 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001,  
legeaadministratieipublice locale, republicată,cu 
modificărileşicopletărileulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1.-Se aprobaînchiriereaprinlicitaţiepublică cu strigare a 
pajiştilorproprietateprivată  a  comuneiValeaDoftaneiînsuprafaţătotală de 552.55 ha  
identificate conform anexei  nr. 1 - parteintegrantă din prezentahotărâre 

Art.2.Se aprobăorganizareaunuinumar de 8 
licitatiipentruinchiriereapajistilorpermanenteidentificatepotrivit art.1 din prezentahotarire 
in conformitate cu calendarulproceduriiprivind închirierea pajiştilor aflate în  proprietatea 
privată a comunei Valea Doftanei , conform anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta . 

Art.3.Se aprobăRegulamentele procedurii de licitaţie conform anexelor nr.3a-3h 
parte integrantă din prezentahotărâre 

Art.4.Se aprobaDocumetatia de atribuireprivindînchiriereaprinlicitatie a 
pajiştilorconform anexei nr.4 parte integrantă din prezentahotărâre. 

Art.5. Se aprobaCaietele de sarcini ale închirierii- conform anexleor  nr.5a -5h  
parte integrantă din prezentahotărâre  . 

Art.6. Se aprobaContractul de închiriere – model ,conform anexei nr.6 - parte 
integrantă din prezentahotărâre. 

Art.7. Se aprobacalendarul de desfasurare al licitatiilor conform anexei nr.7 

Art.8. Se stabileşteîncărcătura minima de 0,5 UVM/ ha. 

Art.9. (1).Se aprobăprețul minim de închiriere la suma de 60,66 lei.                                          
(2).Pretul minim stablit la alin.(1) estepretul de incepere al procedurii de 
ofertareprinstrigare, la licitatie. 

Art.10. Se stabileştepasul  de licitaţie  de 5 lei/ha 

Art.11. Termenulînchirieriieste de 7 (saptei) ani de la la data 
semnăriicontractuluipână la 31.12.2021  cu drept de prelungire de max.3 
anisinumai cu respectareaîntocmai a   condițiilorcontractuale 

Art.12.Pot depuneofertepentruinchiriereapajistilorprevazute la art.1 
numaicrescatorii de animale personae fizicesijuridice cu 
domiciliul/sediulperazacomuneiValeaDoftanei. 

Art.13. Comisia de evaluare a ofertelor,în vederea atribuirii contractelor de 
închiriere a pajistilor va fi formată din : 

 1.________________  -presedinte -consilier local  

 2.________________ –secretar–consilier local   
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3._________________-membru-consilier local. 

Comisia va fi completata cu 2 membrii  din aparatul de specialitate al Primarului 

Art.14.Membriisupleantipentrucomisia de evaluaresunt: 

1.________________  -pentrupresedinte -consilier local; 

2.________________  -pentrusecretar – consilier local ; 

3._________________-pentru membru-consilier local. 

Comisia va fi completata cu 2 membrii  din aparatul de specialitate al Primarului 

Art.15.Secretariatultehnic al comisiei de evaluareva fi format  cu 2 membrii  din 
aparatul de specialitate al Primarului. 

Art.16. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din : 

1._________________  -presedinte- consilier local; 

2._________________  -secretar- consilier local; 

3._________________  -membru- consilier local; 

Comisia va fi completata cu 2 membrii  din aparatul de specialitate al Primarului 

Art.17. .Membriisupleantipentrucomisiasoluţionare a contestaţiilorsunt:                 
1._______________ –pentrupresedinte- consilier local;                                
2._______________ –pentrusecretar- consilier local ;    

3._______________ –pentrumembru- consilier local                                                                
Comisia va fi completata cu 2 membrii  din aparatul de specialitate al Primarului.   

Art.18. Pentru activitatea depusa persoanele din cadrul comisiei de evaluare, 
secretariatul tehnic şi comisia de solutionare a contesatiilor vor primi o indemnizatie în 
suma de 22 lei/ora. 

Art.19.PrimarulcomuneiValeaDoftanei,împreună cu comisiilestabilite la art.13-17  
din prezentahotărâre ,vor duce la îndeplinireprevederileacestuia 

Initiatori 

Consilieri locali, 

ValeaDoftanei 

09.03.2015 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                         Anexa nr.3a 
VALEA DOFTANEI                                                             la Proiectul de hotărâre  
JUDETUL  PRAHOVA                                                          Consilieri Locali 
  
 

REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITATIE  
privind inchiriereapajistei permanente Pirae I , aflata in 

proprietatea privata a comunei Valea Doftanei ,pentru suprafata de 
73.31 ha 

 
 
 
 
 
 
CAP. I    DISPOZIŢII GENERALE 
 
ART. 1 
Prezentul regulament stabileste procedura privind organizarea si desfasurarea 

licitatiei  de inchiriere a pajistiei Pirae I ,aflata in proprietatea privata a comunei Valea 
Doftanei ,pentru suprafata de 73.31 ha,  precum şi cadrul general privind contractele de 
inchiriere de bunuri proprietate privata, în aplicarea prevederilor Legii nr.86/2014 pentru 
aprobarea OUG  nr. 34/2013. 

ART. 2 
 (1) Contractul de inchiriere are ca obiect bunul proprietate privata a Comunei Valea 

Doftanei. 
 (2) Contractul de inchiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent 

de naţionalitatea sau de cetăţenia chiriasului, pentru anii 2015-2021, respectiv pana la data 
de 31.12.2021. 

ART. 3 
 Pentru tinerea evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea 

procedurilor de inchiriere şi la derularea contractelor de inchiriere, se întocmeşte şi 
păstrează două registre: 

 a) registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea 
procedurilor prealabile încheierii contractului de inchiriere; 

 b) registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea 
contractului de inchiriere. 

ART. 4 
 (1) Se intocmeste dosarul inchirierii pentru fiecare contract atribuit si se pastreaza 

atata timp cat contractul de inchiriere produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de 
la data finalizarii contractului de inchiriere. 

 (2) Dosarul inchirierii trebuie sa cuprinda: 
a) Referat de oportunitate al inchirierii; 
  b) hotărârea de aprobare a inchirierii; 
  c) anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de inchiriere şi 

dovada transmiterii acestora spre publicare; 
  d) documentaţia de atribuire; 
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  e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul negocierii 
directe ; 

  f) oferta declarata castigatoare insotita de documentele care au stat la baza acestei 
decizii; 

  g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
  h) contractul de inchiriere semnat. 
 

 
     CAP. II     PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INIŢIERE A INCHIRIERII 

 
SECTIUNEA 1 

Iniţiativa inchirierii 
 

 ART. 5 
(1) Inchirierea are loc la initiativa locatorului sau ca urmare a solicitarii crescatorilor 

de animale, persoane fizice sau juridice, in baza unei cereri depuse de acestia. 
          (2) Initiativa inchirierii are la baza referatul de oportunitate care cuprinde 
urmatoarele elemente: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat; 
    b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică 

realizarea inchirierii; 
    c) nivelul minim al chiriei; 
    d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere şi 

justificarea alegerii procedurii; 
    e) durata estimată a inchirierii; 
    f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere; 

         (3) Referatul de oportunitate se aprobă de către locator. 
 

SECTIUNEA a 2-a 
Procedura de atribuire 

 
ART. 6 
 Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de inchirierepajisti 

(pasuni alpine): 
    a) licitaţia publica cu strigare - procedura la care persoana fizică sau juridică 

interesată are dreptul de a depune ofertă; 
    b) negocierea directă - procedura prin care locatorul negociază clauzele 

contractuale, inclusiv chiria, cu un ofertant in cazul cind acesta este singurul care a depus 
oferta  la procedura de atribuire a contractului de inchiriere. 

 
SECTIUNEA a 3-a 

Documentaţia de atribuire 
 

ART. 7 
(1) Caietul de sarcini se elaborează in conformitate cuprevederile OUG nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,aprobata cu completari si 
modificari de Legea nr.86/2014,HG nr.1064/2013 si regulamentului de exploatare al 
pajistilor. 
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(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă urmatoarele elementele: 
 informatiigeneraleprivindobiectulinchirierii 
 scopulinchirierii 
 obiectul inchirierii si conditii privind incheierea contractului 
 conditiiobligatoriiprivindexploatareainchirierii 
 duratacontractuluide inchiriere 
 nivelulminim al chiriei 
 garantii 
 regimulbunurilorutilizate de locatar in derulareainchirierii 
 obligatiileprivindprotectiamediuluişi a persoanelor 
 condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 
 clauzelereferitoare la incetareacontractuluide inchiriere 

ART. 8 
(1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeşte documentaţia de atribuire. 
(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a consiliului local. 
(3) Documentaţia de atribuire va cuprinde urmatoarele elementele: 

• Informatii generale privind locatorul 
• Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere; 
• Caietul de sarcini; 
• Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
• Informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru 

stabilirea ofertei câştigătoare; 
• Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
• Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

(4) Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către 
persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin  punerea la dispoziţia 
persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie. 

(5) PretulDocumentatiei de atribureeste de 100 lei,dacaaceasta se 
achizitioneazapesuport de hirtie si 0 lei daca se achizitioneaza in format electronic. 

(6) Taxa de participare la licitatieeste de 200 lei. 
(7) Garantia de participareeste de 2% dinvaloarea minima a chiriei . 
(8) Garantia de buna executieeste de 5% dinvaloareatotalacontractului de inchiriere. 

 
SECTIUNEA a 4-a 

Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe 
 
ART. 9 
(1) Se intocmeste anunţul de licitaţie, după aprobarea documentaţiei de atribuire de 

către locator. 
(2) Anunţul de licitaţie va cuprinde urmatoarele elementele: 
1. Informaţii generale privind locatorul 
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii 
   2.1 Procedura aplicata 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; 
    3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire 
    3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire 
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    3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar 
    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor  
 4. Informaţii privind ofertele: 
    4.1. Data limită de depunere a ofertelor 
    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele 
    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă     
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor     
 6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor    
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării 
ART. 10 
(1) Anunţul negocierii directe se întocmeşte odata cu cel de licitatie in care se va 

prevede ca atunci cand  nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile, locatorul fiind obligat 
să anuleze procedura şi va aplica procedura de negociere directa. 

(2) Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 9 alin 
(2). 

 
SECTIUNEA a 5-a 

Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere 
 

ART. 11 
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere se 

elaborează de către locator şi sunt prezentate in cadrul documentaţiei de atribuire. 
ART. 12 
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere se 

elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe. 
 

SECTIUNEA a 6-a 
Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor 

 
ART. 13 
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

Regulamentului procedurii de licitatie, documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini. 
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 

perioada de valabilitate, respectiv 90 de zile, redactata in limba romana. 
(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data 

limită pentru depunere, stabilite în Calendarul procedurii. 
(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoanei interesate. 
(5) Oferta depusă la o altă adresă a locatorului decât cea stabilită sau după 

expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
(6) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, locatorul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte 
numai după această dată. 
(7) Ofertele se depun la sediul Primariei Valea Doftanei, str. Calea Doftanei, nr. 156, loc. 
Valea Doftanei, jud Prahova,  intr-un plic care vor contine documentele prevazute in Caietul 
de sarcini si până cel târziu la data stabilita in Calendarul procedurii. 
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SECTIUNEA a 7-a 
Comisia de evaluare 

 
ART. 14 
(1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care va fi 

stabilita de catre consiliul local. 
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
(3) Comisia de evaluare este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local si ai 

aparatului de specialitate al Primarului , numiţi în acest scop. 
ART. 15 
(1) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se 

stabilesc şi sunt numiţi prin hotărârea consiliului local si prin dispozitia primarului care o va 
completa cu specialistii aparatului. 

(2) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre reprezentanţii 
acestuia în comisie. 

(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii acesteia. 
(4) La şedinţele comisiei de evaluare participa si secretariatul tehnic al comisiei de 

evaluare format din 2 persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acestea 
neavând calitatea de membri. 

ART. 16 
(1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 
(2) Persoanele prevăzute la art. 15 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ. 
(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
ART. 17 
(1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile 

privind conflictul de interese, astfel: 
-   Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua 

toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 
conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

-  Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de 
atribuire. 

-  Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 
următoarele persoane: 

    a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, 
persoană fizică; 

    b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane 
care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare 
al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice; 

    c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 
subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi; 

    d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea 
pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 
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(2) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o 
declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după 
termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul inchirierii. 

(3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de 
îndată pe locator despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea 
persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi. 

 
ART. 18 
Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care 

membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de 
incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore. 

 
 
ART. 19 
Pentru activitatea depusă persoanele din cadrul comisiei de evaluare vor primi o 

indemnizaţie, în sumă de 22,00 lei /ora .  
ART. 20 
Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
    a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor 

cuprinse în plic; 
    b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 
    c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
    d) întocmirea proceselor-verbale; 
    e) întocmirea raportului de evaluare; 
    f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
ART. 21 
(1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza 

documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
ART. 22 
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
 

SECTIUNEA a 8-a 
Comisia de solutionare a contestatiilor 

 
ART. 23 
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită dintr-un număr impar de 

membri, care va fi stabilita de catre consiliul local. 
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de solutionare a contestatiilor i se poate 

desemna un supleant. 
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai 

consiliului local si ai aparatului de specialitate al Primarului. 
ART. 24 
(1) Componenţa comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acesteia, precum şi 

supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin  hotărârea consiliului local si prin dispozitia 
primarului care o va completa cu specialistii aparatului. 

(2) Preşedintele comisiei de solutionare a contestatiilor este numit de locator dintre 
reprezentanţii comisiei. 
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(3) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor este numit de locator dintre 
membrii comisiei. 

(4) Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor. 

(5) Membrii comisiei de solutionare a contestatiei nu au dreptul de a participa la 
soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub 
sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate: 

    a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în 
soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv 
cu vreuna dintre părţi; 

    b) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează; 
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau 

promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. 
(6) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de solutionare a contestatiilor adoptă 

decizii in conformitate cu legislatia in vigoare. 
(7)  Pentru activitatea depusă persoanele din cadrul comisiei de solutionare a 

contestatiilor vor primi o indemnizaţie, în sumă de 22,00 lei /ora .  
 
CAP. III    ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

 
SECTIUNEA 1 

Depunerea ofertelor 
 

ART. 25 
(1) Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis şi sigilat care va 

conţine documentele prevăzute in Caietul de sarcini. 
(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare lot. 
(3) Nu se admit oferte alternative. 
(4) Un ofertant nu poatedepune o ofertaindividuala si altaofertacomunapentruacelasi 

lot. 
ART. 26 
(1) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare 

pagina. 
 

SECTIUNEA a 2-a 
Licitaţia publica cu strigare 

ART. 27 
(1) În cazul procedurii de licitaţie publica cu strigarelocatorul va publica anuntul de 

licitatie la ziar ,la  avizierul primariei si pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro 
(2) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de 

atribuire, locatorul avand obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 
persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 
o zi lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât  
să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu 
mai puţin de 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind 
documentaţia de atribuire. 
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(6) Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la 
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de 
la primirea unei astfel de solicitări. 

 (8) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile. 

 (12) După deschiderea plicurilor in şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 
ofertele care nu conţin totalitatea documentelor de calificare. 

 
 
ART. 28 
După analizarea documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare 

întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv daca sunt 
toate documentele solicitate si se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare şi 
de către ofertanţii prezenti la deschidere. 

 
 
ART. 29 
(1) Orice decizie referitor  la calificarea ofertantilor, cu privire la evaluarea ofertelor 

se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de 
deschidere a ofertelor.  

(2) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 
prevăzute în caietul de sarcini al inchirierii. 

ART. 30 
(1) a) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces verbal de evaluare privind 
evaluarea ofertelor. 

b).Locatorul informeaza ofertantii calificati despre rezultatul evaluarii si data stabilita 
pentru sedinta de prezentare a ofertei financiare, prin licitatie cu strigare. 

c).Lista cu ofertantii calificati va fi afisata la sediul primariei in ziua organizarii etapei 
de prezentare a ofertei financiare in care se vor specifica ofertantii ce sunt descalificati 
pentru cazul ca mai au incheiat un alt contract de inchiriere pentru pajisti permanente. 

(2) Pretul de pornire la licitatie este de 60,66 lei/ha. 
(3) Pasul de licitatieeste de 5 lei/ha. 
(4) Secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va 

menţiona rezultatul sedintei de prezentare a ofertei financiare si se semneaza de catre toti 
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenti. 

(5) Secretarul comisiei de evaluare întocmeşte raportul procedurii si se semneaza de 
catre toti membrii comisiei de evaluare. 

ART. 31 
(1)Locatorul informează, în scris,  toti ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii. 
ART. 32 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a 
solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.  

 (3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea comisiei de evaluare în maxim o zi 
calendaristica de la primirea acesteia. 

 
SECTIUNEA a 3-a 
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Negocierea directă 
 

ART. 33 
a).În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul primei  

licitaţii publice, locatorul va decide iniţierea procedurii de negociere directă. 
b).prevederile art.30,alin(1),lit.c din prezentul regulament  se aplica si procedurii de 

atribuire prin negociere directa. 
ART. 34 
(1) Locatorul procedează la publicarea anunţului negocierii directe. 
(2) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de 

atribuire,locatorul avand obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 
persoanei interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de la 
primirea unei solicitări din partea acesteia. 

(4) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât  
să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu 
mai puţin de o zi lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind 
documentaţia de atribuire. 

(6) Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la 
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de 
la primirea unei astfel de solicitări. 

ART. 35 
Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă. 
ART. 36 
La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, locatorul 

programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe. 
ART. 37 
Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 

licitaţie. 
ART. 38 
(1) Locatorul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării. 
(2) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de 

atribuire. 
(3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, nu pot face obiectul negocierii. 
ART. 39 
(1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune 

locatorului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 32 . 
(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, 

locatorul o transmite ofertanţilor vizaţi. 
(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea locatorului în termen de o zi 

calendaristica de la primirea acesteia. 
 

SECTIUNEA a 4-a 
Determinarea ofertei câştigătoare 

 
ART. 40 
 (1) Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de 

atribuire prevăzut în documentaţia de atribuire. 
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 (2) Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este cel mai mare nivel al 
chiriei. 

 (3) Locatorul are obligaţia de încheia contractul de inchiriere cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

ART. 43 
Anunţul de atribuire se afisaza la avizierul institutiei in termen de 20 zile lucratoare 

de la data incheierii contractului de inchiriere. 
 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA a 5-a 
Anularea procedurii de atribuire a contractului de inchiriere 

 
ART. 44 
(1) Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 

inchiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii 
contractului, numai în următoarele cazuri: 

    a) in cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel 
puţin 2 oferte valabile.In acest caz se va urma procedura de negociere directa ; 

    b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de 
atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. 

 
 
ART. 45 
Locatorul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 

atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat 
decizia de anulare. 

 
 

CAP. IV    CONTRACTUL DE INCHIRIERE 
 

SECTIUNEA 1 
Încheierea contractului de inchiriere 

 
ART. 46 
(1) Contractul de inchiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
(2) Forma şi conţinutul-cadru al contractului de inchiriere sunt prezentate în cadrul 

documentatiei de atribuire. 
ART. 47 
(1) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, 

acesta pierde garantia de participare, iar locatorul incheie contractul de inchiriere cu 
ofertantul clasat pe locul 2, in conditiile in care oferta indeplineste conditiile de valabilitate. 
In caz contrar procedura de atribuire se anuleaza, iar locatorul reia procedura, în condiţiile 
legii, documentatia de atribuire păstrându-şi valabilitatea. 
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(2) Ofertantului  declarat cistigator si/sau  dupa caz aflat pe locul 2 ,care refuza 
incheierea contractului de inchiriere ,in cazul  participarii  la o noua licitatie pentru aceasta 
pajiste,dar si pentru oricare alta pajiste pentru care se organizeaza procedura de atribuire i 
se va respinge oferta din prima etapa (a calificarilor) pe intreaga  perioada a anului 2015. 

 
 

SECTIUNEA a 2-a 
Drepturile şi obligaţiile locatarului 

 
ART. 48 
(1) În temeiul contractului de inchiriere, locatarul dobândeşte dreptul de a exploata, 

pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate privata a Comunei Valea Doftanei care 
fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator. 

(2) Locatorul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul 
inchirierii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de inchiriere. 

ART. 49 
(1) În temeiul contractului de inchiriere, locatarul are obligaţia să asigure 

exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate 
privata a Comunei Valea Doftanei care fac obiectul inchirierii. 

(2) Locatarul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii. 
(3) Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea şi în modul stabilit în 

contractul de inchiriere. 
(4) Locatarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor 

proprietate privata a Comunei Valea Doftanei. 
 
 
ART. 50 
La data incheierii contractului de inchiriere, locatarul este obligat să depună garanţia 

de buna executie prevăzută in Caietul de sarcini. 
 
ART. 51 
La încetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat 

să restituie locatorului bunurile de retur si bunurile de preluare în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini. 

ART. 52 
În condiţiile încetării contractului de inchiriere din alte cauze decât prin ajungere la 

termen, forţa majoră sau cazul fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea 
exploatării bunului proprietate privata a Comunei Valea Doftanei, în condiţiile stipulate în 
contract, până la preluarea acestora de către locator. 

ART. 53 
În cazul în care locatarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 

unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de 
îndată acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuităţii exploatării bunului. 

 
SECTIUNEA a 3-a 

Drepturile şi obligaţiile locatorului 
 
ART. 54 
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(1) Pe durata contractului de inchiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile 
inchiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 
locatarului şi în condiţiile stabilite în contractul de inchiriere. 

ART. 55 
(1) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 

contractului de inchiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. 
(2) Locatarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite 

de locator, fără a putea solicita încetarea contractului de inchiriere. 
ART. 56 
(1) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate 

din contractul de inchiriere. 
(2) Locatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de inchiriere, în 

afară de cazurile prevăzute de lege. 
(3) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de 

natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 
 

SECTIUNEA a 4-a 
Încetarea contractului de inchiriere 

 
ART. 57 
(1) Contractul de inchiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a 

fost încheiat. 
ART. 58 
(1) Locatorul poate denunţa unilateral contractul de inchiriere în cazul în care 

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

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), locatorul va notifica de îndată intenţia de a 
denunţa unilateral contractul de inchiriere şi va face menţiune cu privire la motivele ce au 
determinat această măsură. 

(3) Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate locatarului şi modul de plată 
a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 
teritorială se află sediul locatorul, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

ART. 59 
În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 

contractul de inchiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 
îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul locatorul să se 
pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu 
stabilesc altfel. 

ART. 60 
(1) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului inchiriat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată locatorului 
dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând 
renunţarea la inchiriere. 

(2) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile 
suferite de locatar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1). 

ART. 61 

Regulamentul procedurii de licitatie privind inchirierea pajistei permanente Pirae I ,aflata in proprietatea privata a 
comunei Valea Doftanei,judetul Prahova Suprafata  73.31 ha                                                            Page 12 
 



Prin contractul de inchiriere părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului 
de inchiriere, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

 
CAP. VISOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 
ART. 62 
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes 

legitim printr-un act al locatorului, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia inchirierilor 
de bunuri proprietate privata, poate depune contestatie în termen de o zi calendaristica, 
începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, cu privire la  un act al locatorului 
considerat nelegal. . 

(2) În vederea soluţionării contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are 
dreptul să se adreseze comisiei de solutionare a contestatiilor. 

(3) Înainte de a se adresa comisiei de solutionare a contestatiilor, persoana 
vătămată notifică locatorului cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia 
inchirierilor de bunuri proprietate privata şi la intenţia de a sesiza comisia de solutionare a 
contestatiilor. 

(4) După primirea notificării, locatorul poate adopta orice măsuri pe care le 
consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii 
de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. 

(5) Măsurile adoptate de locator se comunică în termen de o zi lucrătoare atât 
persoanei care a notificat locatorul, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi. 

(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea de la locator, consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite 
locatorului o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa comisiei de 
solutionare a contestatiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea contestaţiei. 

(7) Locatorul poate incheia contractul de inchiriere numai dupa comunicarea deciziei 
comisiei de solutionare a contestatiilor. 

 
Intocmit, 

Comp. achizitii publice si investitii 
Carmen Dracea 
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STUDIU DE OPORTUNITATE 
 pentru inchirierea pajistilor permanente aflate in patrimoniul privat al comunei  
Valea Doftanei  si in administrarea consiliului local, pe  perioada 2015-2021 ; 

 (proiect) 
 

  1.Descriere generala : 
 In contextul crizei economico-financiare actuale  care a afectat si afecteaza in 
continuare sectorul agricol, avand in vedere nevoia si tinand cont de importanta cresterii 
animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile, afla te  
in domeniul  privat al comunei Valea Doftanei, in conditiile in care pentru majoritatea 
crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este 
masa verde obtinuta de pe pajisti,  este necesara inchirierea   pajistilor ramase 
neatribuite in anul 2014 ,in coditiile stabilite de O.U.G.nr.34/2013,aprobata cu completari 
si modificari de Legea nr.86/2014. 
 Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe 
suprafata, O.U.G. nr.34/2013 , aprobata cu completari si modificari de Legea 
nr.86/2014,reglementeaza unele termene si conditii de inchiriere a pajistilor proprietatea 
privata a U.A.T.,dupa cum urmeaza: 
 „  Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, 
respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-
teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor 
crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE, incheie 
contracte de inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional 
cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de 7 pina la 10 ani 
 Consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire 
la initierea procedurii de inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an, in baza hotararii 
consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului 
 Anual, pana la data de 1 martie, primarii comunelor, oraselor, respectiv ai municipiilor 
verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract, in corelare cu suprafetele utilizate, si 
stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare” 
 
 Avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin O.U.G.nr.34/2013, 
aprobata cu completari si modificari de Legea nr.86/2014. 
 va genera efecte negative, concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor, 
fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra 
asigurarii resurselor alimentare pentru populatie,se supune aprobarii Consiliului Local 
Valea Doftanei,prezentul studiu de oportunitate cu privire la inchirierea suprafetelor de 
pajisti din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei pe o perioada de 7(sapte ) ani. 
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 2.Descrierea  si identificarea bunurilor  care urmeaza sa fie inchiriate 
  
 Pajisti aflate în proprietatea privata a comunei Valea Doftanei, ramase neatribuite 
in urma licitatiei publice din anul 2014 ,sau ramase libere prin reziliere de contracte au 
fost structurate in loturi cu diferite suprafete ,după cum urmează : 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumirea pajistei 
permanente 

Suprafata 
(ha) 

Date de identificare 

Tarla Parcela 
1 Valea Neagra 2 85.36 15 

 
133 
134 

16 133 
135 
136 
137 

2 Piciorul Boului 1 146.5405 17 144/5 

17 143 

3 Piciorul Boului 3 53,3404 16 134 
16 
 
 
 

137/1 
138 
139 
140 

15 134/2% 
4 Piraie 1 73.31 2 8 

9 
10 

5 Piraie 2 70.0 1 1 
2 8 

10 
6 Piraie 3 70.0 1 

2 
1 
8 

7 Baiul Mic 2 27.45 1 1 

8 Baiul Mic 3 26.50 1 1 
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 3. Motive : 

(1).  
a)  menținerea compoziției floristice și producţia de masă verde şi fân pe întreaga 

suprafaţă de pajiște la nivelul potențialului productiv al solului; 
 b)  ţinerea un registru privind fertilizarea pe fiecare parcelă, în care trebuie notat, 
tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele 
de aplicare şi producţia vegetală obţinută; 
 c)  aplicarea  pentru fiecare parcelă a acţiunilor tehnice cuprinse în 
amenajamentul pastoral. 
 d) distrugerea muşuroaielor, curăţarea de pietre, a vegetaţiei arbustifere 
nevaloroase, combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare; 
 e) combaterea eroziunii solului şi respectarea strictă a regulilor de exploatare 
raţională; 
 f) corectarea regimului aerohidric al solului; 
 g) efectuarea lucrărilor  de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi organice; 
 h) efectuarea  lucrărilor de regenerare a pajiştilor prin însămânţări şi 
supraînsămânţări executate atât primăvara, cât şi toamna, în funcţie de condiţiile de 
climă şi sol şi prin repetarea acestor lucrări o dată la 5 ani, după caz. 

 i) reducerea substantialã a costurilor de productie la produsele animaliere 
obtinute, prin practicarea unor tehnologii rationale de pasunat; 

 j) posibilitatea obtinerii unor cantitati de produse agroalimentare de înalta valoare 
biologica si nepoluate, atragerea unor însemnate resurse valutare prin exportul acestor 
produse în conditii superioare de marketing; 

 k) îmbunatatirea starii de sanatate si de exploatare a animalelor în conditii 
naturale; 

l) posibilitatea conservãrii si stabilitãtii terenurilor agricole cu pante mari, prin 
eliminarea proceselor de eroziune. 

m) realizarea de stani noi la parametrii stabiliti de reglementarile sanitar-veterinare. 
n) drumuri  de acces la constructiile zoopastorale si golurile alpine. 

  (2) Pentru conservarea, ameliorarea și păstrarea biodiversității, proprietarii/ 
utilizatorii au obligația exploatării pajiștilor în conformitate cu planul de fertilizare. 
  (3) Întocmirea planului de fertilizare și stabilirea măsurilor agropedoameliorative 
 de către Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice Județene, la solicitarea și pe 
cheltuiala proprietarilor/utilizatorilor.” 

 
    
3.1.Motive de ordin social 
Pana la aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor 

comunei Valea Doftanei, crescatori de animale, privind initierea procedurilor de 
inchiriere a pajistilor de pe raza localitatii  spre a se putea  beneficia de schemele de 
plati unice pe suprafata .  
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3.2.Motive de ordin financiar 
In conformitate cu O.U.G.nr.34/2013, aprobata cu completari si modificari de 

Legea nr.86/2014. „Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate 
publica sau privata a comunelor, oraselor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale 
ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz” 

 
  

 
3.3.Motive de mediu 
a) determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat; 
b) capacitatea de păşunat a pajiştii; 
c) parcelarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale; 
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii. 
  
 
4. Nivelul minim al chiriei  

Nivelul minim al chiriei este cel rezultat in urma calculului si aprobat prin hotarire 
de Consiliul Local Valea Doftaneiin conformitate cu  normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991, 
aprobata cu completari si modificari de Legea nr.86/2014. 

Modul de calcul al chiriei se stabileşte de către consiliul local  ținînd cont de 
echilibrul financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care îi sunt 
impuse utilizatorului prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral 

 
 5. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere  şi 

justificarea alegerii procedurii; 
 Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea optimă a 
pajiştilor şi protecţia mediului, pentru pajiștile aflate în proprietatea comunei Valea 
Doftanei , consiliul  local încheie prin licitație, contracte de închiriere, cu 
asigurarea încărcăturii optime de animale, calculată conform prevederilor legale în 
vigoare. 
  În cazul solicitării unei suprafeţe de pajişti aflată în proprietatea privată a 
comunei Valea Doftanei  în vederea utilizării în comun de către o formă asociativă legal 
constituită, reprezentantul legal al aceasteia depune o cerere la compartimentul 
funcţional din cadrul primăriei, însoțită de o listă nominală ce cuprinde documente care 
atestă că fiecare membru deține animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, 
înscrise în RNE și suprafaţa agricolă care revine fiecărui membru pentru utilizare 
proporțional cu numărul de UVM, cu acceptul fiecărui membru, iar contractul se încheie 
în condițiile legii. 
  Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cerere de 
solicitare pajiște aflată în proprietatea publică/privată a comunei Valea Doftanei, dacă şi 
au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative. 

In sensul normelor de aplicare a OUG nr.34/2013 ,aprobata cu modificari si 
completari de Legea nr.86/2014 « asociație patrimonială a membrilor colectivității locale 
- formă de asociere a membrilor colectivității locale în baza unui contract de societate 
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agricolă, având ca scop creşterea animalelor, prelucrarea şi vânzarea produselor 
acestora, constituită conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme 
de asociere in agricultură, cu modificările și completările ulterioare.  

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicata cu completarile si modificariele ulterioarea precizeaza potrivit art. 123: 

- (1) Consiliile locale si consiliile judetene hotărăsc ca bunurile ce apartin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, în conditiile 
legii. 

(2) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publică, organizată 
în conditiile legii. 

 Licitatia se va organiza si desfasura pentru fiecare pajiste permanenta in parte, la 
date diferite.  Nu se va organiza licitatie pentru o noua pajiste pina nu se va adjudeca 
licitatia precedenta.In acest sens se va intocmi un calendar al procedurii.                                   

6. Durata estimată a inchirierii   
    Durata contractului este de 7 ani cu posibilitatea prelungirii cu o perioada de 
max.3 ani in conditiile caietului de sarcini al inchirierii si a contractului de inchiriere.  

 
7.Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere  
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere  25.04 .2015. 

 
 8.Planurile de delimitare a pajistilor ce fac obiectul prezentului studiu                    
( anexele   1-8) sunt parte integranta  din acesta 
 

Intocmit 
Vasile Piele 

Secretarul comunei 
Valea Doftanei 
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CONSILIUL LOCAL AL C0MUNEI                                          Anexa nr.4 
VALEA DOFTANEI                                                    la  Proiectul de hotărâre   
JUDETUL  PRAHOVA                                                    Consilieri Locali 

 
 
     
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
privind inchirierea  prin licitatie publica cu strigare a pajistilor 

permanente, aflate in proprietatea privata a comunei 
 Valea Doftanei  

 Suprafata de 552.55 ha  
 
 

In conformitate cu Regulamentul procedurii de licitatie, documentaţia de atribuire 
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

 
    1. Informatii generale privind concedentul 
    2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere; 
    3. Caietul de sarcini; 
    4. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
    5.Iinformaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru 

stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor; 
    6. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
    7. Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 
 
I: INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LOCATARUL  
Concedent: Comuna Valea Doftanei, CIF 2843116 
Adresa postala: Localitatea:Valea Doftanei, str.Calea Doftanei, nr.156, judetul 

Prahova, Email: achizitiipublice@primariavaleadoftanei.ro, tel 0244365367, Fax: 
0244365202 

Data limita  la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor: ,ora 14,00 

Documentatia de atribuire se poate ridica de la adresa mentionata mai sus, 
compartimentul achizitii publice, pana cel tarziu la data stabilita in Calendarul procedurii  

 
II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

PROCEDURII DE CONCESIONARE; 
Procedura selectată este licitaţia deschisa cu strigare, conform Regulamentului 

procedurii de licitatie. 
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de 

atribuire. 
Proprietarul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 

persoanei interesate, pe suport de hârtie sau in format electronic, cât mai repede 
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de la primirea unei 
solicitări din partea acesteia. 

Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât 
respectarea de către chirias a perioadei prevăzute mai sus să nu conducă la situaţia în 
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care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa peste termenul limita de 
20.03.2015,ora 14,00. 

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clariticări privind documentaţia 
de atribuire. Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 
1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

Fără a aduce atingere termenului de mai sus, locatorul are obligaţia de a 
transmite răspunsul la orice clarificare pina pe data de 25.03.2015,ora 14.00. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizata in Calendarul 
procedurii, la adresa: Primăria comunei Valea Doftanei, str. Calea Doftanei, nr.156, loc 
Valea Doftanei, judeţul Prahova. 

Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizata 
in Calendarul procedurii. 

Data limită de depunere a ofertelor este precizata in Calendarul procedurii. 
Deschiderea ofertelor depuse se va face în data stabilita in anuntul de licitatie la 

sediul locatorului  din Valea Doftanei, str. Calea Doftanei, nr.156, jud Prahova, sala de 
consiliu, în prezenţa comisiei de evaluare şi a reprezentanţilor ofertanţilor pe data de 
27.03.2015,ora 10.00. 

Locatorul nu are dreptul să deschidă ofertele înainte de data şi ora sus 
menţionate. 

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data 
limită pentru depunere,  prevăzută in calendarul procedurii. 

Calendarul procedurii va face parte din documentatia de licitatie pe care o 
achizitioneaza orice ofertant interesat. 

Riscurile legate de trasmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită 
pentru depunere se returnează nedeschisă. 

Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 
ofertanţi, in sensul primirii de către locator a cel puţin 2 plicuri pentru fiecare pajiste 
permanenta scoasa la licitatie  conţinand oferte. 

Plicurile, închise şi sigilate, se predau de catre concedent comisiei de evaluare la 
data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 

După deschiderea plicurilor în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 
ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la in Caietul de 
sarcini. 

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după 
deschiderea plicurilor cel puţin 2 oferte să întrunească condiţiile prevăzute in caietul de  
sarcini. 

După analizarea documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv daca 
sunt toate documentele solicitate si se semneaza de catre toti membrii comisiei de 
evaluare şi de către ofertanţii prezenti la deschidere.  

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează 
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele 
excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează 
de către toţi membrii comisiei de evaluare. 
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Orice decizie referitor  la calificarea sau necalificarea ofertantilor, cu privire la 
evaluarea ofertelor poate fi contestata  numai de catre ofertantii ce participa la 
atribuirea pajistei pentru care a depus oferta. 

Solutionarea contestatiilor se face de catre comisia stabilita in acest sens. 
Hotarirea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva.  
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii. 
Comunicarea hotaririi comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin afisare 

pe data de 02.04.2015 
Prin afisare pe data de 02.042015 comisia de  evaluare va face raportul final al 

procedurii de deschidere a ofertelor prezentind lista ofertantilor calificati pentru fiecare 
pajiste permanenta pentru care s-au depus oferte. 

Ofertantii calificati sunt invitati in cadrul unei sedinte ulterioare sa prezinte nivelul 
redeventei,dupa cum urmeaza: 

-06.04.2015-Baiul Mic 2; 
-07.04.2015-Baiul Mic 3 
-08.04.2015-Parae 1 
-09.04.2015-Parae 2; 
-13.04.2015-Parae 3; 
-14.04.- Piciorul Boului 1; 
-15.04.2015-Piciorul Boului 3; 
-21.04.2015-Valea Neagra 2. 

 Ofertantii care au depus oferte pentru mai multe licitatii de atribuire a pajistilor 
permenente si care au incheiat contract de inchiriere pentru una dintre pajisti sunt 
exclusi de la participarea la atribuirile urmatoare. 
 Ofertantii care au fost declarati cistigatori in una dintre atribuiri si nu incheie 
contractul de inchiriere sunt exclusi de la participarea la atribuirile urmatoare. 
 Ofertantii calificati pe locul al doilea  in una dintre atribuiri ,iar in cazul retragerii 
ofertantilor  cistigatori(prin neincheierea contractului de inchiriere), nu incheie 
contractul de inchiriere sunt exclusi de la participarea la atribuirile urmatoare 

     - ofertantii ale căror oferte au fost excluse sunt informati cu privire la 
motivele excluderii. 

Raportul se depune la dosarul inchirierii. 
Pretul de pornire la licitatie este de 60.66 lei/ha. 
Secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va 

menţiona rezultatul sedintei de prezentare a ofertei financiare si se semneaza de catre 
toti membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenti. 

În baza procesului-verbal precizat mai sus, comisia de evaluare 
întocmeşte,potrivit calendarului raportul procedurii ,comunicarea acestuia si îl transmite 
locatorului. 

Rezultatul procedurii se afiseaza la sediul Primariei Valea Doftanei potrivit 
calendarului de desfasurare. 

Contractul de inchiriere se incheie potrivit calendarului de desfasurare al licitatiei. 
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire,locatorul  are dreptul de a solicita 

clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Locatorul nu are dreptul ca 
prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în 
favoarea unui ofertant. 

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea locatorului de toate solicitarile privind 
clarificarile.Neprezentarea clarificarilor poate duce la respingerea ofertei . 
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Pentru determinarea ofertei câştigătoare. comisia de evaluare aplică criteriul de 
atribuire  prevăzut in documentaţia de atribuire. 

Oferta câştigătoare este oferta care prezinta cel mai mare nivel al redeventei. 
 
 
lll. CAIETUL DE SARCINI – anexa … . la Documentatia de atribuire 
 
IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A 

OFERTELOR. 
Oferta se redactează în limba română. 
Ofertele se depun la sediul concedentului, însoţite de scrisoarea de inaintare 

(conform model anexat) într-un plic închis şi sigilat. 
Pe plic se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta cu 

menţiunea "A nu se deschide înainte de data ______________, ora ______". 
Plicul va trebui să conţină documentele precizate in  Caietul de sarcini. 
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului de la 

momentul depunerii şi până la împlinirea unui termen de 90 zile de la data deschiderii 
ofertelor. Pentru ofertantul declarat câştigător oferta are caracter obligatoriu până la 
momentul încheierii contractului. 

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina 
persoanei interesate. 

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data 
limită pentru depunere stabilite in anunţul procedurii de licitatie. 

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după 
expirarea datei limită de depunere se returnează nedeschisă. 

 
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE  
CEL MAI MARE NIVEL AL REDEVENTEI 
 
VI. CAI  DE ATAC 
Conform CAP. IX  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR din Caietul de sarcini  
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului. 

 
VII . CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – anexa … …  la 

Documentatia de atribuire –angajamentul ofertantului 
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OPERATOR ECONOMIC 
...... (denumirea/numele} .. 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
Nr ...... / ...........  

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Către 
.................................................................................................................. . 

{denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial/Ziarul 
…………………………… cu nr ............... din ..................... , privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului 

.............................................................. (denumirea contractului de 
concesiune), noi 

.............................................................. ................ (denumirea/numele 
ofertantului) vă 

transmitem alăturat următoarele: 
1. Documentul 

·····················································································seria/numărul, 
emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de 
dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
 
 
Data completării ............. .. 
 
 
Cu stimă, 

 
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                    Formularul F1                                                                                                                                            
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

   
 

  
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________ 
                                                                 (numarul, data si locul de 

inmatriculare/inregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________ 
                        (in conformitate cu prevederile din 

statutul propriu) 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________                                                                                                           

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 

 
 
 
 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
 ______________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular F2 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

........................................................... 
( denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică ........................................... ( se menţionează 
procedura ), având ca obiect ................................................................ (denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării  ), la data de ..................... ( zi/lună/an ), organizată 
de ......................................... 

( denumirea autorităţii contractante ), particip şi depun ofertă: 
     _ 
    |_|   în nume propriu; 
     _ 
    |_|   ca asociat în cadrul asociaţiei 

........................................................................; 
     _ 
    |_|   ca subcontractant al ..............................................; 
       ( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
 
 2. Subsemnatul declar că: 
     _ 
    |_|   nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
     _ 
    |_|   sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere 

o prezint în anexă. 
        ( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

4.  De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................................................ ( denumirea şi adresa  
autorităţii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

 Operator economic 
                                
… … … … … … … … … … . 

                                                                                (semnătură autorizată ) 
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                          FORMULAR F3 

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 

 

- Date de identificare a Intreprinderii 
    Denumirea Intreprinderii:  
    Adresa sediului social: 
    Cod unic de Inregistrare: 
    Numele si functia: 
    (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 
    II. Tipul Intreprinderii 
    Indicati, dupa caz, tipul Intreprinderii:   
   □ Intreprindere autonoma  In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate 

doar din situatia economico-financiara a Intreprinderii solicitante. Se va completa doar 
declaratia, fara anexa nr. 2. 

     □ Intreprindere partenera  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la 
declaratie 

     □ Intreprindere legata  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si 
dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a 
fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria Intreprinderii*1) 
Exercitiul financiar de 

referinta *2)                                          
  

Numarul mediu anual 
de salariati         

Cifra de afaceri anuala 
neta 

(mii lei/mii euro)            

Active totale   
(mii lei/mii euro)                     

   
Important: Precizati daca, fata de 

exercitiul financiar anterior, datele financiare 
au Inregistrat modificari care determina 
Incadrarea Intreprinderii Intr-o alta categorie 
(respectiv microIntreprindere, categorie 
(respectiv microIntreprindere, Intreprindere 
mica, mijlocie sau mare). 

 Nu 
 Da (In acest caz se va completa si 

se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul 
financiar anterior) 

  
Numele persoanei autorizate sa reprezinte Intreprinderea 
Semnatura ________________  
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt 

conforme cu realitatea. 
Data Intocmirii.....................(ziua, luna anul). 
Semnatura 

_______________________________________________________________ 
    *1) Datele sunt calculate In conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru 

stimularea Infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

    *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta 
si activele totale sunt cele realizate In ultimul exercitiu financiar (anul 2006) raportate In 
situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul Intreprinderilor nou 
Infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere. 
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Formularul F 4 

Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 

Declaratie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 
Către _________________________________________ 
                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Procedura de atribuire____________________ 
Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
..........................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de concesiune 
organizată de . ...................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de 
.................,  certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 
complete din toate punctele de vedere.  
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de concesiune în condiţiile în care 
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, 
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 
aceleiaşi proceduri de concesiune sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 
la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura 
lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       
..................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului            
.................................................... 
Capacitate de semnătură                                                            
..................................................... 
Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului               
..................................................... 
Ţara de reşedinţă                       
..................................................... 
Adresa                        
.................................................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                   
....................................................                                        
Telefon / Fax         Data    
....................................................                          .............................................. 
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Formular F5 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

privind respectarea obligaţiilor în domeniul protectiei mediului 
 
 
 
 
 

Subsemnatul(a), . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . ... . .. 
reprezentant imputernicit al 

S.C. .............................................................. , cu sediul in (adresa 
ofertantului) 

............................................................ , declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals in declaraţii in acte publice, că vom 
respecta legislaţia şi normele in vigoare privind protectia mediului. 

 
 
 
 
 
Data completării……………………………… 
…………. (semnătură autorizată şi ştampilă 
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Romania                                                                                                         ANEXA nr. 6 
Judetul Prahova                                                                            la Proiectul de   hotarire 
Comuna Valea Doftanei                                                               Consilieri Locali 
Consiliul Local                                                                              
 
 

CONTRACT-CADRU 
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul al comunei 

Valea Doftanei 
Judeţul Prahova 

 
Nr. .../data ........... 

Încheiat astăzi  
 I.Părţile contractante 
1.Între Comuna Valea Doftanei, adresa .............................., telefon/fax 
............................., având codul de înregistrare fiscală .................................., cont 
deschis la ........................................, reprezentat legal prin primar ing.Manea I.Ion, în 
calitate de locator, şi; 
 2......................................... cu exploataţia*) în localitatea .............................., str. 
.................. nr. .................., bl. .........., sc. ............., et. ........, ap. ............, judeţul 
............................, având CNP/CUI ............................., nr. din Registrul naţional al 
exploataţiilor (RNE) .........../........../..........., contul nr. ..........................., deschis la 
............................, telefon .............................., fax ........................, reprezentată prin 
............................., cu funcţia de ........................, în calitate de locatar, 
___ 
*) În cazul formai asociative sa completează de către reprezentantul legal al acesteia cu 
datele exploataţiilor membrilor formei asociative. 
la data de ..........................................., 
la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) ................................... 
În temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei  de 
aprobare a închirierii nr. ................... din ...................., s-a încheiat prezentul contract de 
închiriere. 
 
 II.Obiectul contractului 
1.Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al 
comunei, Valea Doftanei  pentru păşunatul unui număr de ................ animale din specia 
......................., situată în blocul fizic ................., tarlaua .............., în suprafaţă de 
............. ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale ......................... şi din 
schiţa anexată care face parte din prezentul contract. 
2.Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în 
termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la 
contract. 
 3.Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt 
următoarele: 
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a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la 
expirarea contractului: ...................................; 
b)bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în 
care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei 
compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: 
...........................................................; 
c)bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea 
locatarului: .................................................................... . 
4.La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. 
a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să 
restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat. 
 5.Obiectivele locatorului sunt: 
a)menţinerea suprafeţei de pajişte; 
b)realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii 
calităţii covorului vegetal; 
c)creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte. 
 
 III.Durata contractului 
1.Durata închirierii este de .7. ani, începând cu data semnării prezentului contract, dar 
fără să depăşească 10 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 15.10. a 
fiecărui an. 
2.Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă de 3 ani, ţinând cont de 
respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe 
pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul 
maxim de 3 ani prevăzut de Ordonanţa 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,aprobata cu modifiocari si completari de 
Legea nr.86/2014. 
 
 IV.Preţul închirierii 
1.Preţul închirierii este de .................. lei/ha/an. 

In cazul negocierii directe pretul nu va depasi cu peste  50% pretul stabilit de 
consiliul local (60.66 lei/ha). 

Chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ............. lei. 
2.Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Valea 
Doftanei, deschis la Trezoreria Cimpina, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-
teritoriale. 
3.Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30.05.şi 70% până la data 
de  30.07 . 
4.Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate 
pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării 
contractului. 
5.Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea 
contractului. 
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 V.Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 1.Drepturile locatarului: 
- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul 
contractului de închiriere. 
 2.Drepturile locatorului: 
 a)să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor 
asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a 
locatarului şi în următoarele condiţii: 
.......................................................................................; 
b)să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe 
bază de proces-verbal; 
c)să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi 
devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare; 
d)să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe 
pajişte; 
e)să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să 
confirme prin semnătură executarea acestora. 
 3.Obligaţiile locatarului: 
a)să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor 
ce fac obiectul prezentului contract; 
b)să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea 
totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
c)să plătească chiria la termenul stabilit; 
d)să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,5 UVM/ha în toate zilele perioadei de 
păşunat; 
e)să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a 
unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,5 
UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 
f)să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
g)să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 
h)să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 
i)să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 
j)să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a 
excesului de apă, de fertilizare, anual; 
k)să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 
l)să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere 
de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen: 
m)să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în 
condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 
n)să plătească 30% din prima de asigurare. 
o) sa respecte conditiile impuse prin  capitolul IV-Conditii obligatorii privind exploatarea 
inchirierii,alin.27,28 si 31 din caietul de sarcini al inchirierii si al angajamentului asumat 
care face parte din documentatia de atribuire. 
p) Nerespectarea conditiilor impuse prin angajamentul asumat prevazut la lit.o poate  
conduce la rezilierea unilaterala a contractului de inchiriere. 
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r)Contractul se va rezilia de catre Consiliul Local Valea Doftanei in conditiile  stabilite 
prin caietul de sarcini al inchirierii. 
 4.Obligaţiile locatorului: 
a)să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
închiriere; 
b)să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile 
prevăzute expres de lege; 
c)să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor locatarului; 
d)să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea 
clauzelor prezentului contract. 
 
 VI.Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu 
 între părţi 
Locatorul răspunde de: ...............................; 
Locatarul răspunde de: .................................... . 
 
 VII.Răspunderea contractuală 
1.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul 
contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
2.Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează 
penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă 
paguba, se vor plăti daune. 
3.Forţa majoră exonerează părţile de răspundere. 
 
 VIII.Litigii 
1.Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate 
prin instanţele de judecată. 
2.Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 
3.Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă 
prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
 
 IX.Încetarea contractului 
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 
a)în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea 
încărcăturii minime de animale; 
b)păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 
c)la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
d)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile 
în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 
e)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către 
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului; 
f)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către 
locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului; 
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g)în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata 
unei despăgubiri; 
h)neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 
i)în cazul vânzării animalelor de către locatar; 
j)schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a 
fost închiriat terenul; 
k)în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită. 
l) in conditiile stabilite prin art.3,lit.o din prezentul contract. 
 
 X.Forţa majoră 
1.Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine 
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
2.Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen 
de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării 
evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, 
comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se 
decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi 
nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri. 
3.Dacă în termen de ................ (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu 
încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără 
ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
4.În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot 
continua derularea contractului. 
 
 XI.Notificări 
1.În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul 
prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
2.În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la 
data menţionată de oficiul poştal. 
3.Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 
cea în care a fost expediată. 
4.Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 
 XII.Dispoziţii finale 
1.Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 
executării sale, cu acordul părţilor. 
2.Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului 
contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
3.Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin 
hotărâre a consiliului local. 
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4.Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă 
cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din 
Codul civil. 
5.Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa pârtilor. 
 6.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .............. exemplare, din care 
............, astăzi, ..................., data semnării lui, în Primăria comunei Valea Doftanei . 
LOCATOR 
Consiliul Local ................................. 
Primar: dl ing.Manea I.Ion 
Vizat de secretar, 
LOCATAR ....................................... 
SS ..................................................... 
Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie 
respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia 
de fapt. 
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ROMANIA                                                                                         Anexa nr.2 

Judetul Prahova                                                                        la Proiectul de hotarire 

ComunaValeaDoftaneiConsilierilocali 

Consiliul Local                                                                             

 

 

Cetralizatorulregulamentului de licitatie 

Nr.crt Denumireapajisteipermanente Suprafata 
1 ValeaNeagra2 85.36 
2 PiciorulBoului 1 146.5405 
3 PiciorulBoului 3 53.3404 
4 Piraie 1 73.31 
5 Piraie 2 70.0 
6 Piraie 3 70.0 
7 Baiul Mic 2 27.45 
8 Baiul Mic 3 26.50 
   

 



CONSILIUL LOCAL AL C0MUNEI                                                             Anexa nr.5a 
VALEA DOFTANEI                                                                      la Proiectul de hotărâre  
JUDETUL  PRAHOVA                                                                                   
                                                                                                        Consilieri locali, 
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
                                            CAIET DE SARCINI 
 
privind închirierea pajiştei permanente Pirae I din   proprietatea  privată a  comunei 

Valea Doftanei,județul Prahova 
S=73.31 ha 

 
A.NOTĂ INTRODUCTIVA 

 
Prezenta documentație s-a întocmit având în vedere necesitatea asigurării 

necesarului de suprafață pentru pășunatul  in zona pajiștilor permanente alpine a 
animalelor locuitorilor din comuna Valea Doftanei ,pajisti ce au ramas neatribuite in urma 
licitatiilor organizate de Consiliul Local Valea Doftanei potrivit Hotaririi nr.19 din 
29.03.2014. 

 
B.CONDIȚII DE LEGALITATE ȘI OPORTUNITATE 

 
B1.Oportunitatea 
 
Pajiștile din  patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei ,au fost scoase la o licitatie 

publica cu strigare organizata in mod independent pentru fiecare lot in parte asa cum au 
fost nominalizate in Hotarirea nr.19 din 29.03.2014. 

Procedura de atribuire a condus la adjudecarea tuturor pajistilor ,dar datorita unor 
supraofertari , unii ofertantii cistigatori si nici cei declarati pe locul  2 nu au depus optiunea 
de incheiere a contractelor de inchiriere in anul 2014 .In aceasta situatie s-a considerat 
necesara organizarea noilor prodeduri de atribuire potrivit studiului de oportunitate 
aprobat de Consiliul Local Valea Doftanei. 

 
B2.Legaliatea  
 
Legalitatea  reglementărilor cuprinse în prezentul caiet de sarcini se regasesc în 

următoarele acte normative: 
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,aprobata cu completari si modificari 
de Legea nr.86/2014;  

-prevederile O.U.G.nr.63/2014, pentru modificarea si completarea unor acte normative 
din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1064/2013, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991,cu completarile si modificarile ulterioare;  
-prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu 
modificările ulterioare privind Codul Civil;  
-prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea 
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor 
şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003; 
-prevederile Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti 
aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; -
prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  
-prevederile art.5 alin.(2) şi (3) din Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea modului 
de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul 
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone 
defavorizate, cu modificările ulterioare;  
-prevederile art 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare care se acordă 
în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 
modificările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2005, pentru aprobarea 
regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale ; 
-prevederile anexei 1 pct.2 la Ordinul nr. 111/2008, privind aprobarea Normei 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de 
vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală 
sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, 
transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu 
modificările şi completările ulterioare; -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.984/2005, privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
-prevederile Legii nr.18/1991, republicată, legea fondului funciar, cu modificările şi 
completările ulterioare ;  
-prevederile art.16 si 17 din Ordonanţa Guvernului Romaniei nr.42/2004, privind 
organizarea activităţii veterinare , cu modificările şi completările ulterioare;  
-prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(1) şi (3), art.15 si art.16 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  
-prevederile art. 10 din Legea nr.347/2004, Legea muntelui, republicată, cu 
modificările ulterioare ;  
-prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în 
administraţia publică locală, cu completările ulterioare ;  
- Legea nr.215/2001,  legea administratiei publice locale, republicată ,cu 
modificările şi copletările ulterioare 
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CAPITOLUL I 
INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII 

 
1.Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 
 

Pajiştea permanenta   aflata  în domeniul privat al comunei Valea Doftanei, judeţul 
Prahova, în suprafaţă totală de 73.31 ha identificata  conform anexei . 
 

2.Destinaţia bunului ce face obiectul închirierii si modul de gestionare a 
acesteia; 

 
Pajiștea aflata în patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei este  destinata numai 

pentru pășunatul animalelor și obținerea masei verzi pe perioada de vară a fiecărui an 
calendaristic. 

Din statisticile locale creșterea animalelor a fost îndeletnicirea de bază a locuitorilor 
așezați pe malurile râului Doftana și a afluenților săi.  

Îmbunătăţirea nivelului de producţie şi utilizarea pajiștilor  reprezintă în continuare o 
axa prioritara a autorităţii locale, fiind in corelaţie directă cu cantitatea si calitatea 
producţiilor animaliere obţinute, în special din exploatarea speciilor de bovine şi ovine. 

In primavara anului 2014 ,la data de 01.03.2014 în Baza Națională de Date în 
comuna Valea Doftanei  numărul total de animale  era : 

 -bovine-2369 capete; 
 -ovine-10530 capete; 
 -caprine-405 capete. 
La  încărcătura minima aprobată la data respectiva de consiliul local de 0,3 UVM/ha  

suprafata de pajiște proprietatea comunei Valea Doftanei  se acoperă cu animalele din 
exploatațiile agricole ale locuitorilor comunei. 
 Potrivit Legii nr.86/2014 pentru aprobarea OUG nr.34/2013 si a normelor de 
aplicare a acesteia ” Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea optimă 
a pajiştilor şi protecţia mediului, pentru pajiștile aflate în proprietatea unităților 
administrative teritoriale, consiliile locale încheie prin licitație, contracte de închiriere sau 
concesiune, cu asigurarea încărcăturii optime de animale, calculată conform prevederilor 
legale în vigoare.  În vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a 
pajiştilor aflate în domeniul public /privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, 
crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale, depun la compartimentul funcţional 
din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale, documente care atestă că dețin 
animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, înscrise în RNE, pentru care 
solicită pentru pașunat suprafeţe de pajişti. 
  În cazul solicitării  suprafeţei  de pajişte aflată în proprietatea  privată a comunei 
Valea Doftanei  în vederea utilizării în comun de către o formă asociativă legal constituită, 
reprezentantul legal al aceasteia depune o cerere la compartimentul funcţional din cadrul 
primăriei, însoțită de o listă nominală ce cuprinde documente care atestă că fiecare 
membru deține animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, înscrise în RNE și 
suprafaţa agricolă care revine fiecărui membru pentru utilizare proporțional cu numărul de 
UVM, cu acceptul fiecărui membru, iar contractul se încheie în condițiile legii. 
   Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cerere de 
solicitare pajiștei, dacă şi au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative. 
 In sensul legii asociație patrimonială a membrilor colectivității locale reprezinta o 
formă de asociere a membrilor colectivității locale în baza unui contract de societate 
agricolă, având ca scop creşterea animalelor, prelucrarea şi vânzarea produselor 
acestora, constituită conform Legii nr.36/1991 privind societățile agricole si alte forme de 
asociere in agricultură, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Caiet de sarcini privind inchirierea pajistei permanente Pirae I din proprietatea privata 
a comunei Valea Doftanei,judetul Prahova.      S=73.31 ha  Page 3 
 



 În conformitate cu prevederile art. II lit.a) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, pe pajiște se pot amplasa construcții care servesc activitățile agricole, 
precum și anexe la exploatațiile agricole, cu respectarea legilor în vigoare. 
 Modul de gestionare a pajiştilei se stabileşte prin amenajamentul  pastoral, în 
condiţiile legii. 
 

3.Condiţiile de exploatare a închirierii 
 
  În vederea întreținerii suprafeței de pajiște, utilizatorul are obligația de a lua 
următoarele măsuri: 
 a) să mențină compoziția floristică și producţia de masă verde şi fân pe întreaga 
suprafaţă de pajiște la nivelul potențialului productiv al solului; 
 b) să ţină un registru privind fertilizarea pe fiecare parcelă, în care trebuie notat, 
tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de 
aplicare şi producţia vegetală obţinută; 
 c) să aplice pentru fiecare parcelă acţiunile tehnice cuprinse în amenajamentul 
pastoral. 
  (2) Lucrările de întreţinere a pajiștei cuprind: 
 a) distrugerea muşuroaielor, curăţarea de pietre, a vegetaţiei arbustifere 
nevaloroase, combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare; 
 b) combaterea eroziunii solului şi respectarea strictă a regulilor de exploatare 
raţională; 
 c) corectarea regimului aerohidric al solului; 
 d) lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi organice; 
 e) lucrări de regenerare a pajiştei prin însămânţări şi supraînsămânţări executate 
atât primăvara, cât şi toamna, în funcţie de condiţiile de climă şi sol şi prin repetarea 
acestor lucrări o dată la 5 ani, după caz. 
  (3) Pentru conservarea, ameliorarea și păstrarea biodiversității, utilizatorii au 
obligația exploatării pajiștei în conformitate cu planul de fertilizare . 
 Locatarul se va obiga prin contractul de închiriere să efectueze următoarele lucrări 
la stâna în care prelucrează laptele: 
 -racordarea la rețeaua de energie electrică (acolo unde este posibil) sau dotarea 
acesteia cu generator de energie elctrică cu motor termic,generator eolian sau grup de 
celule fotovoltaice; 
 -racordarea la o sursă de apă potabilă(excepție fac numai locurile unde aceasta nu 
este posibilă); 
 -construirea sau amenajarea unui spațiu cu tanc de răcire (în funcție de cantitatea 
de lapte) dacă laptele nu este procesat imediat după mulgere; 
 -Spațiu de spălat și scurgere ustensile de muls,cu sursă de apă rece și caldă.În 
această zonă se pregătește și saramura; 
 -Spațiu de prelucrare (cuvă,crintă și masă) cu facilități de încălzirea laptelui și 
spălare; 
 -Spațiu de maturare cu temperatură constantă (16-180C); 
 -Spațiu izolat termic/beci pentru depozitare cu temperatura de max.80C; 
 -Dulap pentru detergent ,dezinfectant și echipament de protecție; 
 -Plase de protecție a ușilor și a ferestrelor în zonele unde există insecte 
indezirabile; 
 -Pereții,pardoseala confecționați din material ușor de spălat și igienizat.  
 Nerespectarea acestor obligații va fi clauză de reziliere unilaterală a contractului de 
închiriere începând cu anul 2016.  
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CAPITOLUL II.   
SCOPUL  ÎNCHIRIERII 

 
a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii 
calităţii covorului vegetal; 
c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte. 
d) drum de acces la constructiile zoopastorale si pajistea  alpina. 
e) sprijinirea colectivității locale în dezvoltarea exploatațiilor agricole; 
f)  procesarea laptelui în condiții de igienă și asigurarea unor produse lactate fără 
încărcături microbiologice și organoleptice periculoase. 
 
 

CAPITOLUL III.  
OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI CONDIŢII PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI 

 
1. Obiectul închirierii îl constituie închirierea pajiştei Pirae  I aflata in patrimoniul privat al 
Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova  pentru  suprafaţa de  73.31 ha, situata in zona 
prezentata in anexa la prezentul. 
2. Terenul este  liber de sarcini şi intră în posesia efectivă a locatarului după încheierea 
contractului de închiriere și  semnarea procesului verbal de predare - primire. 
3.Contractul de închiriere se încheie de către Primarul comunei Valea Doftanei sau 
împuterniciții consiliului local. 
4.Contractul de închiriere se încheie în baza raportului final al procedurii de atribuire, 
întocmit de comisia specială stabilită în acest sens. 
5.  Un ofertant deţine un alt contract de închiriere pentru pajiste din  proprietatea Comunei 
Valea Doftanei, judeţul Prahova, acesta  nu poate participa la procedura de atribuire. 
6.Fac exceptie de la prevederile alin.5 ofertantii care au asigurat o incarcatura de 1 UVM 
pentru pajistea deja inchiriata ,iar la licitatie participa cu rezerva de animale care va trebui 
sa asigure 0,3 UVM/ha.pajiste. 
 
 

TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITĂ  MARE 
conform Regulamentului (CE) NR. 1974/2006 

 
Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi 
ani 

1,0 UVM 

Bovine între şase luni şi doi ani 0,6 UVM 
Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 
Ovine 0,15 UVM 
Caprine 0,15 UVM 
Scroafe reproducătoare > 50 kg este interzisă creşterea acestor animale 

pe suprafaţa închiriată  pentru a evita 
degradarea terenului(cu exceptia 
zonelor stabilite prin prezentul) 

Alte porcine 
Găini ouătoare 
Alte pasări de curte 

 
Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: 

- se înmulteşte numărul de animale care păşunează cu coeficientul prezentat în 
tabelul de mai sus, iar produsul se împarte la numărul de hectare utilizate pentru 
păşunat. 
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CAPITOLUL IV. CONDITII OBLIGATORII PRIVIND 
 EXPLOATAREA ÎNCHIRIERII 

 
1. Destinaţia: organizare păşunat cu  speciile de animale (bovine, ovine, caprine) a 
locuitorilor comunei Valea Doftanei, conform ofertei depuse ,in conditiile contractului de 
inchiriere si a prezentului caiet de sarcini . 
2. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul locatorului să rezilieze unilateral contractul 
de închiriere, după o preavizare de 30 zile. 
3. Locatarul este obligat să respecte prevederile cap.3” condiții de expoatare a închirierii” 
În cazul în care locatarul va opta pentru realizarea unei  construcţii noi (stînă și 
anexe),soluţia de proiectare pentru această construcţie se va întocmi conform condiţiilor 
impuse de amplasament şi se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991. Locaţia unde se 
va construi stâna se va stabili de comuna acord cu Primarul comunei valea Doftanei și  
compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului. Construcţia va respecta normele 
de protecţie a mediului, sanitar-veterinare şi de sănătate publică. Începerea lucrărilor de 
execuţie se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construire pe baza avizelor şi 
acordurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  
4. Pentru creşterea la stână sau pe lângă stână a porcilor sau păsărilor pentru a evita 
degradarea terenului se vor stabili de comun acord amplasamentele  unde acestea vor fi 
crescute. 
5. Locatarul are obligaţia să asigure exploatarea prin păşunat, eficace în regim de 
continuitate şi de permanenta a terenului ce face obiectul închirierii. 
6. Locatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea contractului 
de închiriere, precum şi alte cheltuieli. 
7. Locatarul va respecta legislaţia în materie  cu privire la obiectul închirierii şi va ţine cont 
de Strategia privind organizarea activitaţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional ,  regulamentul local de pășunat si amenajamentul pastoral. 
8. Până la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajistilor aflate in domeniul  
privat al comunei Valea Doftanei  se face conform regulamentului de pasunat aprobat de 
Consiliul Local Valea Doftanei.  
9. Amenajamentul pastoral ce se va  intocmi,  se va aduce la cunoștiință locatarului ,iar 
modul de implementare a acestuia  se stabileste prin act aditional la contractul de  
inchiriere, conform prevederilor legale in vigoare.Neaceptarea semnării actului aditional 
privind implementarea amenajamentului pastoral conduce la rezilierea de drept a 
contractului de închiriere:  
10.  Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee 
furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora. 
Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte 
din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 
11.Locatarul va efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, acestea 
exercitând un efect ameliorativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi trofice ale solului. O 
metodă simplă, deosebit de eficienta şi foarte economică este fertilizarea prin târlire. 
12. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligaţia să respecte toate prevederile 
şi procedurile ce decurg din legislaţia privind protecţia mediului. 
13. Locatarul are obligaţia de a prezenta spre aprobare executivului Primăriei comunei 
Valea Doftanei, în termen de maxim 20 zile de la semnarea contractului, a graficului 
lucrărilor   de întreţinere a păşunilor pe anul 2015.Pentru anii 2016-2021 graficul se va 
intocmi in conformitate cu amenajamentul pastoral  aprobat de consiliul local. 
14. Înainte de ieşirea la păşunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor şi se 
va elibera în acest sens un certificat medical eliberat de circumscripţia sanitar-veterinară 
pentru întreg efectivul de animale deţinut în exploataţie. 
15. Locatarul are obligatia sa anunte circumscripţia sanitar – veterinară şi Primăria 
comunei Valea Doftanei, în termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, aparitia 
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unor boli infecto-contagioase sau a mortalitatii animalelor în scopul evitării apariției 
oricărei epizootii. 
16. Locatarul are obligatia de a transmite anual Primarului comunei Valea Doftanei tabelul 
cu animalele luate în pază de la populație  și copii de pe documentul de înscriere a 
acestora în RNE spre a se putea exercita controlul periodic privind încărcătura cu animale 
a pajiștii.Neprezentarea acestor documente atrage rezilierea contractului de închiriere. 
17. Locatarul este obligat să achite  anual impozitul pe terenul care face obiectul 
contractului de închiriere conform Codului fiscal si a hotărârilor Consiliului Local Valea 
Doftanei  , privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale. 
18. Locatarul nu poate subînchiria în tot sau in parte, terenul si lucrările ce fac obiectul 
contractului de închiriere. 
19. Locatarul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil – terenul – potrivit destinaţiei sale 
– pajişte permanenta.. 
20. Locatarul trebuie sa obţină autorizaţiile şi/sau avizele necesare în vederea 
desfăşurării activităţii pentru care se închiriază terenul şi să respecte condiţiile impuse 
prin acordarea avizelor. 
21. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul în care  este folosit 
şi întreţinut de către locatar terenul închiriat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei 
bune întreţineri şi folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de 
închiriere. 
22. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în 
care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise. 
23. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, locatarul este obligat 
să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur şi bunurile de preluare, în 
mod gratuit şi libere de orice sarcini, fără nici o pretenţie de despăgubire. 
24.În cazul în care se contată o bună gestionare a pajiștei închiriate pe toată durata de 
derulare a contractului de închiriere, locatarul pe baza rapoartelor de control poate cere 
prelungirea  acestuia cu o perioadă de max.3 ani de la data exirării.Prelungirea se va face 
prin negocierea pretului si conditiilor de inchiriere cu aprobarea dată de Consiliul Local 
Valea Doftanei.  
25.Locatarul,  persoana fizica, benficiaza de dreptul de se modifica prin act aditional 
contractul de inchiriere in situatia in care aceeasi activitate pe care se angajeaza sa o 
desfasoare potrivit contractului de inchiriere ,doreste sa o desfasoare in conditiile 
autorizarii sale in forme ca persoana fizica autorizata,intreprindere individuala sau o 
asociatie familiala. 
26.De prevederile alineatului precedent nu beneficiaza locatarii care solicita modificarea 
contractului prin infiintarea unor societati comerciale,societati (cooperative) comerciale 
agricole,alte asociatii cu caracter patrimonial sau nepatrimonial sau ai unor grupuri de 
lucru. 
27.Locatarul (persoana fizica sau juridica) are obligatia ca in respectarea unei incarcaturi 
maxime de 1UVM /ha sa ia in paza la solicitarea crescatorilor de animale din comuna 
Valea Doftanei ,animalele acestora.Pentru punerea in aplicare a prezentei obligatii 
locatarul asigura pe locator ca nu va asigura o incarcatura mai mare de 0.7 UVM/ha cu 
animalele proprii. 
28.Pentru paza,pasunatul si prelucrarea laptelui locatarul va incasa pretul de prestare a 
serviciului dupa cum urmeaza: 
 -bovine in lactatie-150 lei/cap/ sezon; 
 -ovine in lactatie-20 lei/cap/sezon.  
29.In respectarea alineatelor 27 si 28 locatarul va depune in plicul in care se depun  
documentele de calificare un angajament semnat (si stampilat) din care sa rezulte 
conditiile impuse.Formularul-angajament-este anexa la prezentul caiet de sarcini si va 
face parte integranta din contractul de inchiriere. 
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30.Nedepunerea formularului prevazut de alineatul 29 este motiv de respingere a afertei 
ca neconforma. 
31.Contractul de inchiriere va contine clauze precise din care sa rezulte ca   
„Nerespecarea conditiilor impuse prin angajamentul luat este motiv de reziliere unilaterala 
a contractului de inchiriere” 
Contractul de inchiriere se va rezilia prin hotarire a Consiliului Local Valea Doftanei,la 
solicitarea motivata a membrilor colectivitatii locale (minim 5 proprietari ai animalelor) ce 
au avut animalele in paza la locatar.In cazul in care locatarul refuza sa elibereze 
crescatorilor de animale un document din care sa rezulte suma platita potrivit alin (28), 
motivarea solicitata se va face prin declaratie pe proprie raspundere a crescatorilor,sub 
sanctiunile prevazute de art.292 din Codul Penal, iar rezilerea se va putea face numai 
dupa o analiza facuta de consiliul local  in prezenta locatarului. 
 
 

CAPITOLUL V.  
 DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

 
Durata contractului de închiriere este de 7 ani,cu posibilitatea prelungirii în condițiile 
cap.IV,pct.24. 
 

CAPITOLUL VI.  
 NIVELUL  CHIRIEI 

 
1.Nivelul minim al chiriei este  60,66  lei/ha/an conform Hotărârii Consiliului Local Valea 
Doftanei  
2.Chiria se va stabili  potrivit ofertei depuse la licitație și consemnată în raportul final al 
procedurii de atribuire. 
3. Taxa de închiriere anuală se va achita în lei, de catre locatar in două tranşe astfel: 30% 
până la data 31.05.a fiecărui an  calendaristic prevăzut în contractul de pășunat  şi 70% 
până la data de 31.07 a fiecărui an. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic 
conduce la rezilierea de drept a contractului de  închiriere. 
4. Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru pajiştile închiriate sunt în sarcina 
locatarului. 
5.Pentru anul 2015 transa de 30% se va achita pina la data incheierii contractului de 
inchiriere. 
6. Chiria obţinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local. 
 

 
CAPITOLUL VII.  

 GARANŢII 
 
1. Pentru a participa la  licitaţia privind închirierea pajiștei aparţinând comunei Valea 
Doftanei, persoanele fizice sau juridice, vor depune în contul concedentului RO12 TREZ 
5225 006X XX00 0070 deschis la Trezoreria Câmpina sau la casieria Primăriei Valea 
Doftanei, o garanţie de participare in suma de 88.94 lei. 
2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare odata cu  depunerea 
ofertei. 
3. Ofertantilor necâştigâtori li se va restitui garaţia de participare după data încheierii 
contractului de închiriere.  

Durata de valabilitate a garanţiei de participare este de 90 zile de la data primirii 
ofertelor.  
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Garantia de participare se restituie si in cazul in care un ofertant care a adjudecat 
la una dintre licitatii un trup de pajiste si nu mai are ,potrivit clauzelor impuse de 
regulament , posibilitatea sa participe la prezenta licitatie 

Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând 
astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în 

perioada de valabilitate a ofertei. 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezinta la data stabilita pentru 

incheierea contractului de inchiriere sau daca refuza incheierea contractului. 
4. Documentul privind garantia de participare se va  prezenta  in original , de catre toti 
ofertantii, la Primaria Valea Doftanei, atasata la formularul « Scrisoare de inaintare ». 
5. Ofertele care nu sunt însotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand 
perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in cadrul 
sedintei de deschidere a ofertelor. 
6. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de 
valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 
7 În cazul unei contestatii depuse si respinse de către organele abilitate să soluţioneze 
contestaţia, autoritatea contractanta va retine contestatorului garantia de participare. 
8. Ofertantului castigator i se va restitui garantia de participare, numai dupa constituirea 
garantiei de buna executie. 
9. La data semnarii contractului locatarul va constitui garantie de buna executie, in 
cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit. Neplata chiriei sau 
executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la reţinerea sumelor datorate, inclusiv 
a penalităţilor, din garanţia depusă de locatar la semnarea contractului de inchiriere. 
 

CAPITOLUL VIII.  
REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR  

ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII 
 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirierii sunt: 
 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit şi libere de orice 
sarcini locatorului, la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile 
care fac obiectul închirierii-pajiștea și stâna predată la data încheierii procesului 
verbal de predare-primire. 
b) bunuri de preluare – sunt bunurile care la expirarea contractului revin locatorului -
construcţiile realizate de acesta(stâna nouă și anexele la aceasta). 
b) bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere, rămân în 
proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut locatarului şi au fost 
utilizate de către acesta pe toată durata închirierii-utilaje,unelte,etc. 

 
 

CAPITOLUL IX.  
OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A PERSOANELOR 

 
 Pe durata executării construcţiei se vor lua măsuri pentru protejarea calităţii 
aerului, apei şi solului conform legislaţiei în vigoare.                                                                                                                           
 Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate, împotriva 
atacurilor animalelor din ferme sau stâni. 
 Dejecţiile de la animale vor fi folosite în amestec cu apă pentru fertilizarea zonei de 
păşunat şi asigurare masă furajeră. 
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CAPITOLUL X.  
CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE  

ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 
 

1. La  procedura de atribuire a contractelor de închiriere a pajiștei permanete din anul 
2015 pot participa  persoane fizice (membri ai colectivității locale cu domiciliul în 
Valea Doftanei) ce dețin exploatații agricole  având animalele înscrise în RNE , 
persoane juridice cu sediul în Valea Doftanei ce au ca obiect de activitate 
creșterea animalelor din speciile bovine,ovine,caprine cu exploatații înscrise în 
RNE pe numele persoanei juridice respective. 

2. Pentru asociatiile patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale ,crescatori de 
animale legal constituite , cu sediul in Valea Doftanei dovada inscrierii animalelor in 
RNE se va face cu dovada eliberata fiecarui membru al asociatiei.  

3. Data limită  a stabilirii domiciliului este data adoptarii hotaririi de organizare a 
licitatiei. 

4. Asociatiile patrimoniale  înființate și organizate ca persoane juridice vor avea sediul 
în Valea Doftanei,stabilită până la data adoptarii hotaririi de organizare a licitatiei. 

5.  Oferta se transmite într-un singur plic sigilat, care se înregistrează, în ordinea 
primirii ofertelor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora. 

Se vor depune următoarele documente: 
 A.În cazul persoanelor fizice: 
a)  ~ Scrisoarea de inaintare , cu toate datele de identificare ale ofertantului. 
b)  ~ Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi deţinerii exploataţiei pe 
raza administrativ teritorială, unde se află pajiştea închiriată, potrivit. pct.1 – Adeverinţa de 
la medicul veterinar de circumscripţie, privind : codul de exploataţie, locul exploataţiei şi 
numărul de animale deţinute la data depunerii ofertei. 
c) ~ Dovada deţinerii în proprietate a unei încărcături minime de 0,5 UVM/ha   –respectiv 
dovada înscrierii în RNE a animalelor în proprietate pe raza teritorială unde se află 
păşunea închiriată (poate fi un singur document ce cuprinde și cerințele punctului b); 
d)~copia actului de identitate al solicitantului;  
e)~certificat fiscal; 
f)~ Declaratie pe propria raspundere privind măsurile de protecţia mediului pe care  
persoana fizică le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de închiriere – Formular 
F5 ; 

 g)~Toate celelalte formulare solicitate prin documentatia de atribuire pe care ofertantii o 
obtin de la Primaria Valea Doftanei; 
 h)~Contractul cadru însuşit și semnat pe fiecare pagină. 
j)~ Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină. 
 
 B.În cazul persoanelor juridice: 
a)  ~ Act constitutiv si statut, din care să  rezulte ca poate desfăşura activitatea  de 
creştere a animalelor şi prelucrarea laptelui – copie conform cu originalul ; 
b) ~ Certificat de inregistrare CUI – copie conform cu originalul; 
c) ~ Autorizaţie de funcţionare  – copie conform cu originalul . 
d ) ~ Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din 
care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru 
persoane juridice; 
e)~ Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat 
eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul 
general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată ; 
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f)~ Certificat fiscal privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Directia de 
specialitate din cadrul Primăriilor în a căror rază teritorială activează ofertantul din care sa 
reiasă ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii 
ofertelor, în original sau copie legalizată 

k) ~ Declaratie pe propria raspundere privind măsurile de protecţia mediului pe care 
operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de închiriere – 
Formular F5 ; 

l) ~ Toate celelalte formulare solicitate prin documentatia de atribuire pe care ofertantii o 
obtin de la Primaria Valea Doftanei; 

m) ~ Contractul cadru însuşit, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de reprezentantul   
autorizat să angajeze ofertantul în contract; 

n) ~Documentele solicitate la pct.B sunt valabile si in cadrul asociatiilor crescatorilor de 
animale legal constituite.  

o) ~Dovada deţinerii în proprietate a unei încărcături minime de 0,5 UVM/ha   –respectiv 
dovada înscrierii în RNE a animalelor în proprietate pe raza teritorială unde se află 
păşunea închiriată (poate fi un singur document ce cuprinde și cerințele punctului b); 

6. Pe plic se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta (ÎNCHIRIERE 
PAJIŞTE  PERMANENTA –PIRAE  I) şi adresa ofertantului însoţită de un număr de 
telefon. 
  Plicul va trebui să conţină: 
 o fişă cu informaţii privind ofertantul – formular F1 
 declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări – Formular F2 
 declaraţie privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul – Formular 
F3 
 declaraţie de participare la licitaţie cu ofertă independentă – Formular F4 
 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanta 
 acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa 
 dovada plaţii garanţiei pentru participare de 2% din valoarea minimă a chiriei  

(conform    Tabel nr.3) – Chitanţa sau OP ataşate de Formularul - Scrisoare de 
înaintare -  în afara plicului. 

 acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor(daca exista): 
7. Preţul ofertei va fi licitat prin strigare în cadrul unei sedinţe ulterioare conform 
calendarului procedurii. 
 

CAPITOLUL XI.  
CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA SAU MODIFICAREA  

CONTRACTULUI  DE ÎNCHIRIERE 
 
1.  Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia, 
cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, potrivit cap.IV,pct.24 din caietul de sarcini. 
2.  În cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea 
încărcăturii minime de animale. 
3. În cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l expoata, prin renunţare, fără plata 
unei despăgubiri. 
4.   Păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE. 
5.  În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către proprietar. 
6. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către 
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului în termen de 30 zile de la 
notificare şi predarea bunului închiriat liber de sarcini. 
7.  Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care locatarul subinchiriaza terenul unui 
terț. 
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8.  Locatarul poate renunta la inchiriere din motive obiective, justificate. 
9.  Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare 
10.  În cazul vânzării animalelor de către locatar. 
11.  Schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii  în alte scopuri decât cel pentru 
care a fost închiriat terenul. 
12.  În cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită de 
beneficiarul contractului de închiriere. 
13.  La incetarea din orice cauza a contractului de inchiriere, bunul care a facut obiectul 
contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, in aceeasi stare in care a fost 
preluat de catre locatar. 
14.Alte clauze,clauze speciale ,îndatoriri sau obligații ale părților sunt consemnate în 
contractul de închiriere-cadru aprobat de Consiliul Local Valea Doftanei si vor fi 
consemnate in special in contractele de inchiriere. 
 
Întocmit,                                                                                                            
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA VALEA DOFTANEI 
SECRETAR 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE  

la proiectul de hotarire privind aprobareaînchirieriiprinlicitaţiepublică  a 
pajiştilordinpatrimoniulprivat al comuneiValeaDoftanei,  a Regulamentuluiprocedurii de 
licitatie, a prețuluiminim de închiriere,aîncărcăturii minime, a documentaţiei de atribuire, 
caietului de sarcini, contractului de inchiriere – model cadru, calendarului procedurii şi a 

comisiei de evaluare a ofertelor,  comisiei de solutionare a contestatiilor, în vederea 
atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei  

Valea Doftanei în suprafaţă de 552.55 ha 
  

Vasile Piele,secretarul comunei,judetul Prahova: 
Vazind : 
-proiectul de hotarire privind aprobareaînchirieriiprinlicitaţiepublică  a 

pajiştilordinpatrimoniulprivat al comuneiValeaDoftanei,  a Regulamentuluiprocedurii de 
licitatie, a prețuluiminim de închiriere,aîncărcăturii minime, a documentaţiei de atribuire, 
caietului de sarcini, contractului de inchiriere – model cadru, calendarului procedurii şi a 
comisiei de evaluare a ofertelor,  comisiei de solutionare a contestatiilor, în vederea 
atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei  
Valea Doftanei în suprafaţă de 552.55 ha,se acorda, 

AVIZ FAVORABIL, 
 luindu-se in considerare urmatoarele motive legale: 
 -O.U.G.nr.34/2013,aprobata cu completari si modificari de Legea nr.86/2014,care 
prevede la art.9,alin (2) „Pentrupunereaînvaloare a pajiştiloraflateîndomeniulprivat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilorşipentrufolosireaeficientă a acestora, 
unităţileadministrativ-teritoriale, prinprimari, înconformitate cu hotărârileconsiliilor locale, 
înbazacererilorcrescătorilor de animale, persoanefizicesaujuridiceavândanimaleleînscriseîn 
RNE, încheiecontracte de închiriere, încondiţiilelegii, pentrusuprafeţele de pajiştidisponibile, 
proporţional cu efectivele de animaledeţinuteînexploataţie” 
 -Art. 6 din H.G.nr.1064/2013 cu completarilesimodificarileulterioare 
“(1) Pentrumentinereasuprafetelor, punerea in valoare, folosirea optima a 
pajistilorsiprotectiamediului, se pot incheiacontracte de inchirieresauconcesiune, cu 
asigurareaincarcaturiioptime de animale, calculata conform prevederilorlegale in vigoare.  
(2) Autoritateacontractanta are obligatia de a include in cadruldocumentatiei de 
concesiunesauinchiriere a pajistiloramenajamentelepastoralesiconditiispeciale de 
indeplinire a contractului, cu respectareaprevederilorlegale in vigoare.  
(3) Utilizareapajistiloraflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 
municipiilor se face de catremembriicolectivitatii locale, proprietari de animaleinregistrate in 
RNE.  
(4) In vedereaincheieriicontractelor de inchirieresauconcesiune a pajistiloraflate in domeniul 
public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, crescatorii de animale din 
cadrulcolectivitatii locale vordepune la compartimentul functional din 
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cadrulprimarieiunitatiiadministrativ-teritorialedocumente care atestacaanimalele din speciile 
bovine, ovine, caprinesiecvideepentru care solicitasuprafete de pajistisuntinscrise in RNE.  
(5) Capacitatea de pasunat se stabileste de catrepersoaneimputernicite de catreprimarsi se 
aproba de consiliul local, cu respectareaprevederilorlegale in vigoare, si se transmite la 
consiliuljudeteansiConsiliul General al MunicipiuluiBucuresti.  
(6) Pretulmediu/tona de masaverdeobtinuta de pepajiste se stabileste, in conditiilelegii, 
prinhotarari ale consiliilorjudetenesiConsiliului General al MunicipiuluiBucuresti, conform 
prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu 
modificarilesicompletarileulterioare, si se comunicaconsiliilor locale 
sauconsiliilorsectoarelormunicipiuluiBucuresti, dupacaz.  
(7) Pretulprevazut in contractele de concesiune/inchirierepehectar se aproba, in 
conditiilelegii, de catreconsiliile locale, in functie de capacitatea de pasunatsi de 
pretulmediu al maseiverzicomunicat de consiliilejudetenesiConsiliul General al 
MunicipiuluiBucuresti.”  
  

Art.123 din Legea nr.215/2001,republicata,cucompletarilesimodificarleulterioare 

“(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotărăsc ca bunurile ce apartin domeniului public 
sau privat, de interes local sau judetean, după caz, să fie date în administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc 
cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 
privat, de interes local sau judetean, în conditiile legii.(2) Vânzarea, concesionarea si 
închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în conditiile legii.” Proiectul de hotarire 
asigura transparenta in organizarea si desfasurarea licitatiei similara procedurilor prevazute 
de O.U.G.nr.54/2006 act normativ pe care il  consider perect valabil si pentru inchirierea 
bunurilor proprietate privata ale UAT-ului. 

 
 

VasilePiele 
SecretarulcomuneiValeaDoftanei 
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Judetul Prahova                                                                                                                     la Proiectul de hotarire 
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Anexaprivindidentificareapajistilorcefacobiectul art.1 din proiectul de hotarire 

Nr. 

Crt. 

Denumireapajisteipermanente Suprafata 

(ha) 

Date de identificare 

Tarla Parcela 

1 ValeaNeagra2 85.36 15 

 

133 

134 

16 133 

135 

136 

137 

2 PiciorulBoului 1 146.5405 17 144/5 

17 143 

3 PiciorulBoului 3 53,3404 16 134 

16 

 

 

 

137/1 

138 

139 

140 

15 134/2% 
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4 Piraie 1 73.31 2 8 

9 

10 

5 Piraie 2 70.0 1 1 

2 8 

10 

6 Piraie 3 70.0 1 

2 

1 

8 

7 Baiul Mic 2 27.45 1 1 

8 Baiul Mic 3 26.50 1 1 
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