ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesioanrii sau închirieirii a
226 ha., teren reprezentând pajişte către crescătorii de animale
Consiliul Local al municipiului Salcia, judeţul Prahova , întrunit în şedinţa
ordinară din 31 ianuarie 2011,
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Primar
- raportul de avizare al Comisiei Juridice
- prevederile Cap. VI, pct. 2, lit. ,,a şi c” din Ordinul comun, nr. 210/2009, al
Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului
Administratiei şi Internelor, dat în completarea strategiei de îmbunătăţire şi
exploatare a pajiştilor la nivel naţional aprobat prin Ordinul nr.
226/235/2003, a Ministrului Agriculturii, Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, Legii nr. 72/2002 şi art. 36. alin. 2, lit. ,,c” din
Legea nr. 215/2001.
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind
administraţia publică locală,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - a) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 20 ha.,
lotizată în funcţie de cerere, teren păsune situat în extravilanul, aflat în proprietatea
publică a comunei Salcia şi administrarea Consiliului Local, categorie de folosinţă
pajişti, către crescătorii de animale.
- b) Terenul va fi folosit exclusiv pentru păşunatul animalelor fiind interzise
edificarea de construcţii cu excepţia stânelor provizorii.
- c) Concesionarea se va face în baza cererilor de ofertă a crescătorilor de
animale, iar suprafeţele concesionate vor fi în funcţie de numărul de
animale deţinute, cu respectarea Ordinului 210/2009.
- d) Concesionarea se face pe o perioadă de minim 10 ani cu o redevenţă
minimă de 20 lei/ha/anactualizat cu indicele de inflatie.
- e) Contractul de concesiune se poate rezilia, unilateral, în parte sau în tot, în
cazul în care intervine interesul public local şi anume dezvoltarea
economică a comunei sau interesul naţional.
Art. 2 – Se aprobă studiul de oportunitate, conform Anexei I, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 3 – Se aprobă caietul de sarcini, Conform Anexei II, care face parte din
prezenta hotărâre.
Art. 4 – Se aprobă contractul de concesiune, Anexa III la prezenta hotărâre.
Art. 5 – (1) Se stabileste comisia de licitaţie in următoarea componenta :
1. Boştină Dan,primarul comunei – preşedinte ;
2. Toader Alexandru,viceprimar – membru ;
3. Ariciu Mariana –Daniela, contabil – membru
4. Picu Elena, agent agricol –membru ;
5. Ţilimpea Victor,referent cadastru – membru
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de Neagu Elena,comparimentul bugetcontabilitate .
Art.6 – (1)Se numeşte Comisia de soluţionare a contesatiilor licitatiei publice,
in următoarea componenta :
1. Dumitru Mihail , secretarul comunei – presedinte ;
2. Neagu Gabriela,compartimnetul asistenta sociala – membru ;
3. Braslasu Pascale,consilier local - membru
(2) Secretariatul comisiei va fi asugurat de Pătrascu Mariana ,bibliotecar
Art. 7-Se aprobă închirierea prin licitatie publica sau încredintare directa a
suprafeteţi de 206 ha. ,lotizată in funcţie de cerere ,teren aflat în extravilanul comunei
Salcia aflat în proprietatea publica a comunei Salcia şi în adminstrarea consiliului
local.
Art. 8 – Se împuterniceste Primarul comunei Salcia sa semneze contractele de
concesiune şi de inchiriere.
Art. 5 – Compartimentul buget finante , va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri efectuând procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Toader Alexandru ,

Contrasemnează
S E C R E T A R,
Dumitru Mihail ,

Nr. 3/31 ianuarie 2011
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
SECRETAR

Anexa I
STUDIU DE OPORTUNITATE
I.

OBIECTUL CONCESIUNII

Obiectivul propus pentru concesiune , este un teren (pajisti) in suprafata de 20 ha
situat in extravilanul comunei Salcia. Acest teren este identificat fisei cadastrale
(Anexa 1), insa acesta va fi lotizat in functie de solicitarile concesionarilor ce le vor
exploata exclusiv prin pasunatul animalelor in conformitate cu Ordinul 210/2009.
Aceste terenuri sunt libere, fac parte din extravilanul comunei Salcia si au
urmatoarele vecinatati conform tabelului Anexa 1.
II.

MOTIVATIA CONCESIUNII

Motivele de ordin legislativ, social, economico-financiar si de mediu care impun
concesionarea terenului islazului sunt:
- prevederea art. 36, alin.2, lit. c, si alin. 5, lit. b, din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 republicata, potrivit careia Consiliul Local poate
hotara concesionarea sau inchirierea bunurilor ce apartin domeniului privat de
interes local;
3

- prevederile Ordinului nr. 210 din 8 septembrie 2009 pentru modificarea si
completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a
pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr.
226/235/2003
- administrarea eficienta a domeniului public al comunei Salcia
prin
atragerea de venituri la bugetul local;
- mentinerea cu strictete a conditiilor de igiena cerute de reglementarile legale in
vigoare a pajistilor precum si gestionarea eficienta a deseurilor.
III DURATA CONCESIUNII
Concesionarea suprafetelor de teren (pajisti) in suprafata de 20 ha situate in
extravilanul comunei Salcia , se va face pentru o perioada de 10 ani cu
posibilitatea prelungirii contractului la solicitarea scrisa a concesionarului, cu
acordul Consiliului Local.
III. ELEMENTE DE PRET
Valoarea revedentei propusa este de 20,00 lei ha/an. Acesta valoare a fost
calculata estimativ, pornind de la incarcatura medie de vite/ha:
- taxa pasunat 1 bovina adulta in 2010 = 12 lei/an, incarcatura de bovine este 0,5
UVM/ha adica, 0 UVM/ha x 12 lei = 6 lei x rata inflatie 7,6% = 6,45 lei ha/an
valoarea concesiunii;
- taxa pasunat 1 ovina (caprina) adulta = 3 lei/an, incarcatura de ovine/ha este de
4 UVm/ha adica, 4 UVm/ha x3 lei = 12 lei/ha/an x rata inflatiei 7,6% = 12,91
lei/ha/an
- media celor doua valori: 6,45 lei + 12,91 lei = 140 lei:2 = 19,36 lei/ha/an.
Pretul estimativ al revedentei va fi de 20 lei/ha/an.
Plata concesiunii se va face annual in doua transe egale:
- transa I pana pe data de 30 martie ;
- transa II pana pe data de 30 septembrie;
Pentru plata cu intarziere a obligatiilor financiare se percep majorari si
penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.
In conformitate prevederile Codului fiscal concesionarul va plati annual, catre
bugetul local, in afara redeventei si impozitul pentru terenul concesionat.
Valoarea stabilita prin HCL Salcia pentru anul 2011 este de ..... lei/ha/an.
VI. MODALITATI DE ACORDARE A CONCESIUNII
Contractele de concesiune se vor incheia in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti
disponibile, pentru o perioada minima recomandata de 10 ani, proportional cu
efectivele de animale detinute in exploatatie.
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SECRETAR,
JR.DUMITRU MIHAIL

TABEL CU SUPRAFETE SI VECINATATI ALE ISLAZULUI
COMUNEI SALCIA
Locatie
Bardea

Valea Calinii

Piscul Sarii

Valea Nitii

Varful Lazului

Burlacu

Valea Vulpii

Bloc
fizic

Vecinatati
N – terenuri particulare
E – padure
V – terenuri particulare
S- terenuri particulare
N – padure
E – terenuri particulare
V – terenuri particulare
S – terenuri particulare
N - terenuri particulare
E – garla Salcia
V – most Georgescu
S – padure
N – terenuri particulare
E – terenuri particulare
V – terenuri particulare
S – terenuri particulare

Supr.
Ha
73

25

25,32

3,66

N – terenuri particulare 38
E – terenuri particulare
V – terenuri particulare
S – terenuri particulare
N – padure
26
E – terenuri particulare
V –padure si limita
com.Calvini
S – terenuri particulare
N – padure
31,34
E – padure si terenuri
particulare
5

Observatii

V – drum de acces
S – terenuri particulare

226.00

Total
Red: d.m.
Dact: .d.m.
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Anexa II
CAIET DE SARCINI
Privind concesionarea unor suprafete de teren (pajisti) din domeniul public al
Comunei Salcia,judetul Prahova
in data de ……..02.2010 ora 10˚˚
I.

Informatii generale privind obiectul concesionarii

1.1. Obiectul concesiunii il reprezinta o suprafata de 20ha pasune din islazul
comuna Salcia.
1.2. Terenul face parte din domeniul public al comunei Salcia.
1.3. Terenul respectiv va fi folosit exclusiv pentru pasunatul
animalelor,însămânţarea şi fertilizarea terenului pentru obţinerea de furaje pentru
anumale şi edificarea de construcţii in vederea cresterii aninalelor.
II. Conditii generale ale concesionarii
2.1 Identificarea terenului este configurata in schita ce face parte integranta din
prezentul caiet de sarcini, ca „Lotul nr … ”.
2.2 Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim
de continuitate si de permanenta a terenului ce face obiectul concesiunii, potrivit
obiectivelor stabilite de catre concedent.
2.3 Concesionarul este obligat sa respecte programul de pasunat Anexa la contract,
depusa odata cu cererea de solicitare a suprafetei.
2.4 Concesionarul este obligat să realizeze anual mutarea stânii, târlirea, la un
interval de maxim 45 de zile pentru a preveni degradarea terenului.
2.5 Concesionarul este obligat sa realizeze annual pe cheltuiala sa lucrari de curatare
a pasunilor, de eliminare a buruienilor toxice, precum si eliminarea excesului de apa.
2.6 Concesionarul este obligat sa respecte incarcatura de animale/ha si anume 2
UVM/ha .
2.7 Concesionarului ii este interzis sa realizeze constructii neautorizate pe aceste
terenuri, cu exceptia stânelor provizorii;
2.8 Concesionarului ii este interzisa cresterea la stâna sau pe lânga stâna a porcilor
sau pasarilor pentru a evita degradarea terenului.
2..9 Concesionarul este obligat sa utilizeze in mod exclusiv fondurile obtinute ca
sprijin sau subventie de la stat, pentru terenul ce face obiectul acestui contract, pentru
efectuarea de lucrari de insamantare sau intretinere a acestui teren.
2.10 Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac
obiectul concesiunii.
2.11 Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii.
2.12 Concesionarul este obligat sa plateasca anual redeventa.
2.13 Concesionarul este obligat sa plateasca anual impozitul pe terenul care face
obiectul contractului de concesiune conform Codului fiscal si a HCL Salcia.
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2.14 Pe parcursul exploatarii pajistii, concesionarul va respecta normele de protectia
mediului impuse de legile in vigoare.
2.15 Terenul concesionat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru
scopul in care a fost inchiriat, iar eventualele schimbari de destinatie sunt interzise.
2.16 La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul
este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in
mod gratuit si libere de orice sarcini.
2.17 Terenul se concesioneaza pentru o perioada de cel putin 10 ani..
2.18 Redeventa minima este de 20 lei/an/ha, calculata la valoarea de piata pentru
zona respectiva si actualizata anual cu indicele de inflatie.
2.21 Garantia si capacitatea concesionarului de a exploata bunul concesionat vor fi
demonstrate cu documente justificative.
2.22 Masurile de aparare impotriva incendiilor pe durata derularii contractului de
concesiune revin concesionarului, in conformitate cu prevederile legii nr.307/2006
privind apararea impotriva incendiilor, Normele generale de aparare impotriva
incendiilor (O.M.A.I. nr. 163/2007) .
III.

Conditii de valabilitate a ofertei

3.1.Oferta va transmisa (depusa) pana la data de ….. ora …˚˚, riscurile legate de
transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
3.2. Oferta va fi transmisa in doua plicuri inchise si sigilate, unul in exterior care va
contine documentele prevazute in instructiunile pentru ofertanti si unul in interior ce
va contine oferta propriu-zisa semnata si stampilata de ofertant.
3.3 Oferta este valabila pe toata perioada desfasurarii procedurii de licitatie publica si
este confidentiala pana la deschiderea acesteia de catre comisia de evaluare.
3.4. Criteriul de atribuire al contractului de inchiriere este cel mai mare nivel al
redeventei, iar in caz de egalitate, terenul respectiv va fi atribuit prin procedura de
licitatie.
3.5. Procedura de licitatie se va desfasura daca s-au depus cel putin 1 oferta valabila.
VI Clauzele referitoare la incetarea contractului de concesiune
4.1. Contractul de concesiune inceteaza la expirarea datei stabilite ca valabilitate a
acestuia, dar se poate prelungi pe o perioada egala cu durata initiala prin simplul
acord al partilor.
4.2. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala
de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in
caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata.
4.3 In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale din contractul de concesiune, de
catre concesionar, prin reziliere de catre proprietar, cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului in termen de 30 zile de la notificare si predarea bunului
concesionat liber de sarcini.
4.4 La disparitia dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, aceasta se
va face fara plata unei despagubiri.
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4.5 Plata concesiunii se va face in doua rate egale, până pe data de 30 martie,
respective 30 septembrie ale fiecărui an.
4.6 Executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la la calculul de dobanzi si
penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale in vigoare.
4.7 Daca intarzierea depaseste 90 de zile, contractul se va rezilia de drept fara alte
formalitati si fara interventia instantei de judecata.
4.8 Redeventa va fi indexată anual cu rata inflatiei, comunicata de catre Comisia
Nationala pentru Statistica pentru anul anterior.
4.9 Concendentul va comunica concesionarului, cu 30 zile inainte de expirarea
contractului,
punctul sau de vedere asupra incetarii acestuia.
4.10 Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care concesionarul subanchiriaza
terenul unui tert.
4.11 Concesionarul poate renunta la concesiune din motive obiective, justificate.
4.12 Rezilierea va opera pe deplin drep la expirarea perioadei de 30 zile de la
notificare.
4.13. 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 concesionar.
V. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor
5.1 Ofertele se redacteaza in limba romana.
5.2 Ofertele se depun intr-un plic sigilat. Plicurile se inregistreaza, in ordinea primirii
lor, in registrul „Oferte”, precizandu-se data si ora primirii .
5.3 Pe plicul exterior se va indica numele ofertantului si obiectul concesiunii pentru
care s-a depus oferta.
5.4 Plicul va cuprinde urmatoarele documente:
5.4.1 Copie xerox a cartii de identitate;
5.4.2 Copie xerox a inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor;
5.4.3 Adeverinta de la Registrul agricol cu numarul de animale(ovine, bovine,
caprine) detinute in proprietate;
5.4.4 Certificat fiscal in original de la Primaria Salcia din care sa rezulte ca nu are
datorii la bugetul local, valabil in ziua licitatiei;
5.4.5 Declaratie pe propria raspundere ca va asigura o incarcatura minima de 0,3
UVM/ha pentru suprafata solicitata;
5.4.6 Programul de pasunat pe anul in curs vizat de agentul agricol.
5.4.7 Copie xerox a chitantei ce atesta plata taxei de participare la licitatie;
5.4.8 Copie xerox a chitantei ce atesta plata garantiei de participare la licitatie;
5.4.9 Copie xerox a chitantei ce atesta achizitionarea caietului de sarcini pentru care
se depune oferta;
5.4.10 Plicul interior sigilat va contine oferta propriu-zisa semnata.
5.4.11 Oferta ce va cuprinde:
- numele/denumirea ofertantului;
- domiciliul/sediul social;
- obiectul pentru care s-a depus oferta;
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- valoarea anuala a redeventei/ha/an oferita;
5.4.12 Pe plicul exterior se va trece denumirea ofertantului si obiectul licitatiei.
5.4.13 Neindeplinirea uneia din aceste conditii duce la descalificarea ofertantului.
5.5 Criteriul aplicat pentru incheierea contractului de concesiune :preţul cel mai
mare ;
5.6 Pretul minim al redeventei este 20,00 lei/ha/an
5.7 Taxa de participare la licitaţie – 100 lei
5.8 Contravaloare caietului de sarcini – 25 lei
5.9 Garanaţia de participare licitatiie este de 1000 lei,suma care se restituie in cazul
in care licitatia nu a fost castigata..Pentru persoana castigatoare garantia se va
restitui dupa incheierea contractului.
5.10 Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la data primirii rezultatului
licitatiei, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contesatiilor,str.Stavopoleos
nr.6 sect.3 Bucuresti.
5.11 Contractul se va incheia numai implinirea unui termen de 20 de zile de la data
realizarii comunicarii.
5.12
5.13 Plicurile sigilate se depun la registratura Primariei Salcia situata in
comuna Salcia,satul Salcia .nr.194, pana in data de ……….2010 ora …..˚˚
5.14 Deschiderea ofertelor va avea loc in sala de şedinţe a Primariei Salcia , in data
de ………2010 ora ….˚˚.
V.I Schita amplasare loturi teren …… ha pentru licitatie
Aceasta schita este conform ………………………...

PRESEDINTE COMISIE
Toader Alexandru - Viceprimar
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Anexa III
CONTRACT DE CONCESIUNE
Nr. ……_/……...2011
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între COMUNA SALCIA, cu sediul în Salcia ,satul Salcia,nr.194, reprezentat
prin d/l Bostina Dan în calitate de Primar, în calitate de CONCEDENT, pe de o
parte,
Şi
dl/d-na………………………,
domiciliat/a
................,
str………………………….., nr….., jud. Prahova , cod exploatatie……………
legitimat cu CI seria ……., nr……………,eliberat de …………………… CNP
…………………………………, proprietar a unui numar de ………..bovine……….
ovine, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,
la data de ………………, la sediul concedentului din Salcia,judetul Prahova ,in
temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr.
22/2007, al Ordinului 210/2009, si al HCL Salcia nr………s-a incheiat prezentul
contract de concesiune.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea prin
pasunat a suprafetei de ……. Ha teren pasune extravilan situat in islazul comunei
Salcia , având următoarele vecinătăţi:
- la nord: .................................................................................................…………;
- la sud: .......................................................................................................…………;
- la est: ...........................................................................................................…………;
- la vest: .......................................................................................................................;
in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza
urmatoarele categorii de bunuri:
a) “Bunuri de Retur“ care inseamna terenul impreuna cu toate utilitatile edilitare
aduse in zona si investitiile realizate de concendent in conformitate cu autorizatia de
constructie;
b) “Bunuri proprii“ care inseamna bunurile care, la expirarea Contractului, raman
in proprietatea Concesionarului. Concesionarul a avut proprietatea asupra acestor
bunuri si le- a folosit pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b).
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III. TERMENUL
Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de ..... ani, respectiv de la data de
……...2011 pana la data de ………202...
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel
mult jumatate din durata sa initiala.
(3) Transmiterea posesiei terenului va fi consemnata in procesul verbal atasat
ca Anexa 2 la prezentul Contract.
IV. REDEVENŢA
Art. 3. – (1) Redeventa este de …….. lei, platita anual. Plata se va face in doua
rate egale, până pe data de 30 martie, respective 30 septembrie ale fiecărui an.
Executarea cu întarziere a acestei obligaţii conduce la calculul de dobânzi şi penalităţi
de întârziere, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Daca intarzierea depaseste 90 de
zile, contractul se va rezilia de drept fara alte formalitati.
(2) Redeventa va fi indexată anual cu rata inflatiei, comunicata de catre Comisia
Nationala pentru Statistica pentru anul anterior.
V. PLATA REDEVENŢEI
Art. 4. - Plata redeventei se face prin conturile:
- contul Concedentului nr............................................ deschis la Trezoreria
comunei Apostolache sau la casierie;
In caz de neachitare a redeventei la termenul scadent, Concesionarul va achita
o penalitate catre Concedent. Penalitatea va fi calculata conform dispozitiilor legale
in vigoare la data efectuari platii.
VI. DREPTURILE PĂRŢILOR
Drepturile concesionarului
Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, prin pasunat
pe riscul si pe raspunderea sa, a terenului ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care
fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin
contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate,
verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului
cu 5 zile lucrătoare anterior efectuării controlului.
(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a
contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau
local.
VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR –
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Obligatiile concesionarului
Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea prin pasunat,
eficace in regim de continuitate si de permanenta a terenului ce face obiectul
concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
(2) sa respecte programul de pasunat Anexa la contract depus odata cu cererea
de solicitare a suprafetei.
(3) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de curatare a pasunilor, de eliminare a
buruienilor toxice, precum si eliminarea excesului de apa.
(4) sa respecte incarcatura de animale/ha si anume 2 UVM/ha .
(5) este interzis sa realizeze constructii neautorizate pe aceste terenuri, cu
exceptia stânelor provizorii;
(6) este interzisa cresterea la stâna sau pe lânga stâna a porcilor sau pasarilor.
(7) sa realizeze lucrari de insamântare sau supraânsamântare a terenului pe
heltuiala proprie;
(8) sa utilizeze in mod exclusiv fondurile obtinute ca sprijin sau subventie
pentru terenul ce face obiectul acestui contract, pentru efectuarea de lucrari de
insamantare sau intretinere a acestui teren.
(9) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac
obiectul concesiunii.
(10) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul
concesiunii.
(11) Concesionarul este obligat sa plateasca anual redeventa.
(12) Concesionarul este obligat sa plateasca anual impozitul pe acest teren
conform Codului fiscal si a HCL Salcia.
(13) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen,
concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile
de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.
Obligatiile concedentului
Art. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in
exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de
concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror
imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoare situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala
de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in
caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;
c) în cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligatiilor contractuale de catre
Concesionar; contractul se reziliaza de plin drept, fara a fi necesara interventia
vreunei instante judecatoresti, notificarea sau orice alta formalitate. Cu toate acestea,
Concesionarul il va despagubi pe Concedent.
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d) în cazul incalcarii obligatiilor contractuale de catre Concedent, contractul de
concesiune se reziliaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti. Cu toate acestea, Concedentul il va despagubi pe Concesionar.
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata
unei despagubiri;
f) alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere
cauzelor si conditiilor reglementate de lege
g) în caz de forţă majoră.
(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost
utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
a) bunuri de retur vor fi preluate de către CONCESIONAR;
b) bunuri proprii vor fi preluate de către CONCEDENT .
IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu
intre concedent si concesionar
Art. 10. - Concesionarul se obliga sa respecte conditiile de siguranta in
exploatare, protectia mediului, protectia muncii si alte asemenea conditii impuse de
natura bunurilor folosite si a activitatilor desfasurate.
X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 11. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in
prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
XI. LITIGII
Art. 12. – (1) Orice dispută, controversă sau pretenţie care ar putea rezulta din
sau în legătură cu încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetarea
prezentului Contract va fi soluţionată de catre Părţi pe cale amiabilă.
(2) În ipoteza în care părţile nu ajung la o soluţie amiabilă, disputa, controversa
sau pretenţia se va soluţiona potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(3) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contractul de
concesiune clauze compromisorii
XII. DEFINIŢII
Art. 13. - (1) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si
au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic,
dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.
(2) În sensul prezentului Contract, „Forţa Majora” va insemna orice
imprejurare de fapt, imprevizibila si insurmontabila, precum si cauzele unor astfel de
imprejurari, care determină in mod obiectiv imposibilitatea oricărei Părţi să continue
obligaţiile sale contractuale. Asemenea imprejurari includ, dar nu se limiteaza la:
fenomene naturale, blocade, revolutii, război, nationalizari, confiscari, greve,
embargo, dispozitii legale imperative intrate in vigoare dupa semnarea acestui
Contract etc.
14

(3) In cazul aparitiei unei situatii de Forta Majora, nici una dintre Parti nu va fi
considerate responsabila pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a
obligatiilor sale contractuale, cu conditia ca respectiva Parte sa fi incercat sa
remedieze consecintele unei astfel de situatii.
(4) Partea care invocă Forta Majora trebuie să notifice celeilalte Parti aparitia
situatiei de Forta Majora în termen de 24 ore de la producerea acesteia, urmand ca un
certificat sau un alt document de la autoritatea competenta certificand aparitia
situatiei de Forta Majora sa fie trimis celeilalte Parti.
(5) Contractul va fi prelungit cu o perioada de timp egala cu durata situatiei de
Forta Majora sau cu o perioada de timp considerata rezonabila, luand in considerare
situatia specifica.
(6) Daca situatia de Forta Majora nu inceteaza in termen de 60 de zile de la
producerea acesteia, oricare Parte are dreptul sa inceteze unilateral Contractul, cu
respectarea termenului de preaviz de 10 zile.
(7) Rezilierea Contractului se va putea face numai dupa notificarea intentiei de
reziliere cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin
drept la expirarea unei perioade de 30 de zile de la data primirii comunicarii, fara alta
somatie sau punere in intarziere si fara interventia vreunei instante judecatoresti daca
partea notificata nu isi indeplineste obligatiile in termenul mentionat, cu plata unei
despagubiri.
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 3 exemplare avind 4 pagini,
semnat si stampilat pe fiecare fila.
PROPRIETAR
PRIMAR,
BOSTINA DAN,

CONCESIONAR,
………………………

VIZA C.F.P.
Of. Juridic
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JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
PRIMAR

Nr. 1674

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei
de 20 ha., teren reprezentând pajişte către crescătorii de animale
Comuna Salcia are în proprietate publică suprafaţa de 20 ha., teren păsune ,
situat în extravilanul localităţii, având categoria de folosinţă pajişte.
Anual prin atribuţiile pe care le are Consiliul Local, a stabilit taxele de păşunat
şi a închiriat acest teren crescătorilor de animale.
În comuna Salcia în anul 2009 erau 154 capete bovine, 821 capete ovine şi
caprine caprine , suprafaţa necesară pentru păşunat este de ha., putându-se asigura
numai 8,9% din efectivele de animale.
Prin Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 226/2003, s-a aprobat Strategia de
exploatare a pajiştilor naţionale iar în anul 2009 s-a emis Ordinul comun al
Ministerului Agriculturii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor care stabileşte
atribuţii Consiliului Local privind administrarea acestor terenuri.
Astfel se stabileşte că terenurile respective să fie concesionate prin licitaţie
publică conform O.U.G. nr. 34/2006, crescătorilor de animale la cererea acestora,
suprafaţa concesionată fiind în funcţie de numărul de animale deţinute, pentru o
perioadă de 10 ani, cu o redevenţă stabilită în funcţie de încărcătura medie de
animale pe hectar, în comună a rezultat o redevenţă de 70 lei/ha/an.
Urmând procedura stabilită de O.U.G. nr. 34/2006, trebuie aprobat studiul de
oportunitate, caietul de sarcini şi contractul de concesiune.
Arătăm faptul că sunt deţinători de efective mici de animale care nu au
deprinderile necesare a se înscrie în procedurile de licitaţie, sau cei care au efective
apreciabile şi cunosc procedurile de licitaţie, care în condiţiile normelor în vigoare,
pot achiziţiona întreaga suprafaţă de păşune în detrimentul celorlalţi crescători
datorită gradului extraordinar de mic de acoperire a efectivelor de animale de numai
8,9%.
Totodată specificăm faptul că prin dezvoltarea economică a comunei Salcia ,
resursă financiară pentru dezvoltare o constiuie si suprafaţa de 280 ha, păşune aflată
în domeniul privat.
Tendinţa de dezvoltare a oricărei localitati este cea din domeniul economic cu
un mediu de afecri, puternic, care să asigure resursele financiare necesare serviciilor
şi cheltuielilor publice.
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În aceste condiţii vă propunem să analizaţi oportunitatea şi apoi să aprobaţi
proiectul de hotărâre care are la bază prevederile Cap. VI, pct. 2, lit. ,,a şi c” din
Ordinul comul, nr. 210/2009, al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si
al Ministrului Administratiei şi Internelor, dat în completarea strategiei de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional aprobat prin Ordinul nr.
226/235/2003, a Ministrului Agriculturii, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006, Legii nr. 72/2002 şi art. 36. alin. 2, lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001 şi Legea
nr. 72/2002.
Vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre.
PRIMAR,
Bostina Dan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI SALCIA
Registrul agricol

Nr.81/25.01.2011
Referat
La proiectul de hotarare privind concesionare suprafetelor de teren (pajisti)
aflate in proprietatea Consiliului Local SALCIA
La momentul actual in domeniul publica al comunei Salcia se afla o suprafata
de ha teren păşune extravilan categoria pajisti. Din suprafata totala de 226 ha,
întreaga suprafaţă se preteaza pentru pasunatul animalelor. In prezent aceste pajisti,
sunt in administrarea Consiliului local Salcia.
Numarul de animale astfel cum reiese din Registrul Agricol al Primariei
comunei Salcia pentru anul 2010 a fost de:
- Bovine = 154 capete din care:
- 501 capete, din care 90 vaci in gaspodariile populatiei;
- Ovine = 557 capete din care:
-557 capete in gospodariile populatiei:
In anul 2010 nu au fost incheiate contrcate de păsunat.
Ordinului nr. 210 din 8 septembrie 2009 pentru modificarea si completarea
Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la
nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003,
stipuleaza la art. 1 pct.2 urmatoarele responsabilitati ale consiliilor locale:
a) Pentru punerea in valoare a pajistilor si folosirea optima a acestora, consiliile
locale, in baza cererilor solicitantilor, incheie contracte de concesiune in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
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pentru suprafetele de pajisti disponibile, pentru o perioada minima recomandata de
10 ani, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie.
b) Consiliile locale trebuie sa initieze procedura de concesionare pana la data de
1 februarie a fiecarui an, in baza hotararii consiliului local al comunei, orasului,
respectiv al municipiului.
c) Anual, pana in data de 1 februarie, consiliile locale ale comunelor, oraselor,
respectiv municipiilor verifica incarcatura de animale/ha/contract.
d) Lucrarile de intretinere a pajistilor, precum si a utilitatilor zoopastorale se vor
efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. Conditiile si nivelul acestor
lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune."
Având în vedere ca potrivit prevederilor legale, Consiliul Local este
administrator al domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale
stabilirea redevenţei datorate la bugetul local de către concesionari constituie atribuţia
exclusivă a Consiliului Local, propun analiza in sedinta de lucru a Studiului de
Oportunitate( Anexa I), oportunitatea concesionarii suprafetei de 226 ha pasune, a
valorii redeventei pe ha de pasune propuse de compartimentul financiar contabil ,
impreuna cu Caietul de sarcini (Anexa II),Contractul cadru de concesiune (Anexa
III).
Referent,
Picu Elena
Vizat,
Oficiul juridic
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIA

Comisia Juridică şi de Disciplină
RAPORT
de avizare la proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a
suprafeţei de 226 ha., teren reprezentând pajişte către crescătorii de animale
Comisia întrunită în şedinţă, a analizat:
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive a d-lui Primar;
În urma consultării documentelor sus menţionate s-a constatat că prin Ordinul
Ministrului Agriculturii nr. 226/2003, s-a aprobat Strategia de exploatare a pajiştilor
naţionale iar în anul 2009 s-a emis Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi
Ministerului Administraţiei şi Internelor care stabileşte atribuţii Consiliului Local
privind administrarea acestor terenuri.
Terenurile respective să fie concesionate, prin licitaţie publică, conform O.U.G.
nr. 34/2006, crescătorilor de animale la cererea acestora, suprafaţa concesionată fiind
în funcţie de numărul de animale deţinute, pentru o perioadă de 10 ani, cu o
redevenţă stabilită în funcţie de încărcătura medie de animale pe hectar, în comuna a
rezultat o redevenţă de 70 lei/ha/an.
În conformitate prevederile Cap. VI, pct. 2, lit. ,,a şi c” din Ordinul comun, nr.
210/2009, al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului
Administratiei şi Internelor, dat în completarea strategiei de îmbunătăţire şi
exploatare a pajiştilor la nivel naţional aprobat prin Ordinul nr. 226/235/2003, a
Ministrului Agriculturii, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Legii nr.
72/2002 şi art. 36. alin. 2, lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001,
Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre,

COMISIA:
Preşedinte,

Membrii,

20

