ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea unor parcele de păşune

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;

Având în vedere:
-referatul nr.1072 din 01.03. 2016
întocmit de Primarul Comunei Carpinis si
Compartimentul agricol, precum şi anunţul nr.1070 din 01.03.2016 referitor la elaborarea
proiectului de hotărâre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-fmanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
în conformitate cu prevederile art.6 şi art.9 din 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,cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art.4,art.6,art.8 şi art.9 din HG n r.l.064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar n r.l8/1991,precum şi Ordinul nr.407/2.051/2013
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice , pentru aprobarea contractelor -cadru de concesiune şi închiriere
a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,oraşelor ,respectiv al
municipiilor;
în temeiul art.36 alin.(l) şi alin.(5) lit.b) , art.45 şi art.123 alin.(l) si alin.(2) din Legea
administraţiei
publice
locale nr.215/2001,republicată,cu modificările
si completările
ulterioare,adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
A rt.l-Se aprobă închirierea unor parcele de păşune aflate în domeniul privat al comunei
Cărpiniş,pentru perioada 2016-2023,conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2-Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea păşunii aflate în domeniul privat al
comunei Cărpiniş,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3-Pentru anul 2016,preţul pentru închirierea păşunii se stabileşte la nivelul de 192
lei/ha/an.
Art.4-Licitatia pentru închirierea păşunii va fi organizată de o comisie care va avea
urmatoarea componenţă:
l.Sim a Ioan-primar-presedinte;
2.Stănilă Ioan-secretar-secretar;
3 .Stănia Ruxandra-contabil-membru;
4.Podilă Mihai-agent agricol-membru;
5.Jurca Teodor- consilier local-membru.

Art. 5-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată, se comunică.
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Carpinis;
-Biroului contabilitate;
-membrilor Comisiei de licitatie.

Cărpiniş,15 aprilie 2016
Nr.28
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
/CONSTANTIN
STĂNILĂ IOAN

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CĂRPINIŞ

Anexa nr. 1

SUPRAFAŢA DE PĂŞUNE DIN LOCALITATEA CĂRPINIŞ, DISPONIBILĂ
PENTRU ÎNCHIRIERE ÎN ANUL 2016
Nr.
crt.

1.

Nr. cadastral
A401/1/1

TOTAL

Suprafaţa
-ha6,06
6,06

SUPRAFAŢA DE PĂŞUNE DIN LOCALITATEA IECEA MICĂ, DISPONIBILĂ
PENTRU ÎNCHIRIERE ÎN ANUL 2016
Nr.
crt.

1.

Nr. cadastral

Suprafaţa
-ha-

A569/1/1
TOTAL

18,60
18,6

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CĂRPINIS

Anexa nr. 2

CAIET DE SARCINI
pentru închirierea prin licitaţie publică a păşunii
aflate în domeniul privat al comunei Cărpiniş

I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII
Terenurile păşunii comunale se află în extravilanul comunei Cărpiniş, aparţin domeniului
privat al comunei şi urmează a fi închiriate în vederea folosirii acestora pentru păşunatul
animalelor.
închirierea păşunii se va face în funcţie de numărul cererilor depuse,pe parcele, precum şi în
funcţie de numărul de animale deţinute.

II. DURATA ÎNCHIRIERII
Durata închirierii este de 7 ani, la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu cel
mult durata sa iniţială, cu acordul ambelor părţi.

III. ELEMENTE DE PRET
Preţul minim pentru închiriere, care reprezintă şi preţul de pornire la licitaţie este de 192 lei/
h a /a n .
întârzierile la plata chiriei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,1 % din cuantumul chiriei
datorate pentru fiecare zi de întârziere.
Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 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;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunţare, fară 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.

V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi.

VI. DISPOZIŢII FINALE
Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.

VIL INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANT!
în vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie să achite:
taxa de participare la licitaţie în valoare de 50 l e i ;
să depună garanţia de participare la licitaţie reprezentând 10% din preţul de strigare.
Taxa de participare la licitaţie şi garanţia de participare se vor achita la casieria Primăriei
comunei Cărpiniş.
Restituirea garanţiei în cazul ofertanţilor care nu au adjudecat terenul - păşune se efectuează
la cerere .
Preţul de pornire la licitaţie este de 192 lei /ha/an .
Pot participa la licitatie persoane cu activitate si experienţa in domeniul creşterii animalelor.
Ofertanţii interesati în a participa la licitatia publica deschisa privind inchirierea unui lot de
păşune vor depune la Registratura Primăriei Comunei Cărpiniş, până la data stabilită de comisia de
licitaţie, urmatoarele acte:
7. cerere de participare la licitaţie;
8. copie după actul de identitate,respectiv copii după actele de înregistrare pentru persoanele
juridice;
9. copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor;
10. adeverinţă de la Registul Agricol din care să reiasă numărul de animale deţinut,
11. certificat fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de bugetul local al comunei Cărpiniş;
12. xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie şi a garanţiei;
Licitatia se desfasoară prin strigare directă pentru fiecare parcelă în parte.
Ofertanţii au obligaţia ca, în termenul limită stabilit în anunţul publicitar de organizare a
licitaţiei să depună la Primăria comunei Cărpiniş cererea de participare la licitaţie şi, într-un plic
închis, documentele de calificare. Plicurile se înregistrează în registrul general de corespondenţă al
primăriei şi se înaintează nedeschise la Comisia de licitaţie.
Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare ale ofertanţilor şi afişează
lista ofertanţilor calificaţi.
Şedinţa de licitaţie se desfăşoară la data, locul şi ora comunicate în anunţul publicitar şi este
deschisă de către preşedintele Comisiei de licitaţie, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de
licitaţie şi a cel puţin doi ofertanţi care s-au calificat pentru fiecare lot.
în cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei nu sunt prezenţi 2
participanţi, se aşteaptă o oră, după care se amână licitaţia.
De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţate pentru desfăşurarea licitaţiei este înscris
un singur ofertant, licitaţia se amână.
Se va organiza o nouă licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la ora respectivă
se prezintă numai un solicitant, terenul - păşune va fi atribuit acestuia în condiţiile prevăzute în
caietul de sacini.
La data şi ora stabilită, preşedintele comisiei de licitaţie declară deschisă şedinţa de licitaţie,
citeşte lista ofertanţilor acceptaţi şi, dacă este cazul, verifică împuternicirea acordată persoanei care
reprezintă ofertantul şi stabileşte pasul de licitare.
-

în situaţia în care la prima strigare se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei
de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul
astfel majorat şi până când la a treia strigare nimeni nu oferă un preţ mai mare.
în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul sa anunţe, prin strigare, un preţ egal sau mai
mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie.
Adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preţ.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă câştigătorul licitaţiei, declară închisă şedinţa de licitaţie
şi întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei, care va fi semnat de membrii comisiei de
licitaţie, de către câştigătorul licitaţiei şi de ceilalţi ofertanţi.
Organizatorul licitaţiei se obligă sa redacteze contractul de închiriere în 5 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere se va încheia şi semna în termen de 10 de zile, de la data adjudecării
licitaţiei.
Nesemnarea de către câştigătorul licitaţiei a contractului în termenul stabilit duce la pierderea
garanţiei de participare şi disponibilizarea terenului pentru o nouă licitaţie.
Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garanţia depusă pentru
participare la licitaţie se va reţine li constituie avans din chiria datorată de locatar.
Nu pot participa la licitaţie:
• adjudecatarii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitaţiile anterioare
• persoanele juridice sau fizice care au debite faţă de comuna Cărpiniş

