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HOTĂRÂRE 
privindăăinițiereaăproceduriiădeăînchiriereăaăunorăsuprafeţeădeăăp<şuneăceăaparţinădomeniuluiăpublicăală
comuneiăȘELARUăcresc<torilorădeăanimaleăpersoaneăfiziceă群i/sauăjuridiceăcareădeținăăanimaleăînscriseă

în RNE în anul 2021 
 

 Consiliul Local al comuneiăȘelaru,ăjudeţulăDâmboviţa. 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 6, art. 9 alin. (1)-11 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şiă exploatareaăpajiştilorăpermanenteă şiă pentruămodificareaă şiă completareaă Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 44/2018 coroborate cu prevederile HG 
nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 
34/2013ăprivindăorganizarea,ăadministrareaăşiăexploatareaăpajiştilorăpermanenteăşiăpentruămodificareaă
şiăcompletareaăLegii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 
1 alin. (2) lit.ă ,,b’’ă dină Ordinulă nr.ă 407/2013ă pentruă aprobareaă contractelor-cadru de concesiune si 
inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 
municipiilor; 
        - prevederile art.87,alin.(1)-(2)ă群iăalin.(5),ăart.ă129,ăalin.ă(2),lit.”b”,ăalin.(4),lit”d”ăă,art.ă140,ăalin.ă
(1), art.197, alin.(1)-(2) 群iăalin.(4)-(5), art.198, alin.(1)-(2), art.200, art.240, alin. (1), art.243 alin.(1), 
lit.”a”ă群iălit.”e” dinăOrdonanţaădeăurgenţ<ăaăGuvernuluiănr.ă57/2019ăprivind Codul administrativ; 
        În temeiul art.136,alin.(1) –(2),art.139,alin.(1),art.196,ăalin.(1),ălit.”a”ăădinăOrdonanţaădeăurgenţ<ă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

            Art.1.(1) Aprobareaă iniţieriă proceduriiă deă închiriere,ă prină licitaţieă public<ă organizat<ă înă
condiţiileălegiiăaăsuprafeţelorădeăp<şune,ăceăaparţinădomeniuluiăpublicăalăcomuneiăȘelaruăcresc<toriloră
de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE, cuăobligativitateaăasigur<riiădeă
c<treăaceştiaăaă înc<rc<turiiăUVM/haăpentruăbovine/ovine/caprineă ăconformăanexeiă1ă ăcareăfaceăparteă
integrant<ădinăprezenta. 

          (2)  Durata maxima a închirierii este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire . 
          (3)  Pretul de pornire al licitatiei publice este de  150  lei/ha/an. 
          (4) Taxa de participare la licitatie este de 50 de lei. 
          (5)  Garanţiaădeăparticipareălaălicitaţieăesteăde100ădeăleiă. 

           Art.2.(1) Se aprob< documentaţiaă deă atribuireă 群iă formulareleă ceă voră fiă utilizate,ă caietulă deă
sarcini, modelul cadru al contractului de închiriere conform anexelor nr. 2-5 careăfacăparteăintegrant<ă
din prezenta. 
                    (2) Toateă taxeleă prev<zuteă deă prezentaă hot<râreă seă achit<ă laă Compartimentulă taxeă
impoziteăăalăăPrim<rieiăcomuneiăȘelaru.ăăăăăă 
           Art 3.- Seă împuterniceşteă primarulă comuneiă Șelaruă înă vedereaă încheieriiă şiă semn<riiă
contractului de închiriere. 
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Art4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot<râriă seă oblig<ă primarulă comuneiă prină
compartineteleădinăcadrulăaparatuluiăădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăȘelaru. 
            Art.5. Prezentaă hot<râreă vaă fiă comunicat<ă ă deă ă secretarulă generală ală comuneiă ă Instituţieiă
Prefectului- JudeţulăDâmboviţa, primaruluiăcomunei,ăşiăvaăfiăadus<ălaăcunoştinţ<ăpublic<ăprinăafişareă
în format electronic pe pagina de internet –MONITORUL OFICIAL LOCAL- comunaselaru.ro. 
 
            
                                                     PREȘEDINTEăDEăȘEDIN軍; 
                                                             DR;GUȘINăRELU 
                                                              
 
 
 

NR.    12                                                                                               CONTRASMNEAZ;, 
DATA: 31 martie 2021                                                                        SECRETAR GENERAL, 
ȘELARUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                            Dragne Emilian Petre  
 
                                                    



                   
 
R O M A N I A        ANEXA 1 
JUDETUL DAMBOVITA                                                la hotararea nr.12/31.03.2021 
COMUNAăȘELARU 
CONSILIULăLOCALăȘELARU 
 
 
 
 

Sat 
/denumire 

islaz 

Specii 
 

Tarla Parcela 
NR. C.F. 

Suprafata 
-ha- 

Selaru (bovine)  70822 43,9476 
Selaru (bovine)  70818 14,9676 
Selaru (ovine/caprine)  70815 94,2049 
Selaru (ovine/caprine)  70817 29,6019 

Fierbinți (ovine/caprine) 15 70806 115,0000 
Glogoveanu (bovine) 35 70807 11,00 

Glogoveanu (ovine/caprine) 35 70808 55,00 
Total   363,722 

 
 
 
 
                                                                                                    INTOCMIT, 
                                                                                             Consilier, Toader Marian 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ                                           
                                                                                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                     
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R O M A N I A         ANEXA 2 
JUDETUL DAMBOVITA                                                              La  hot<rârea nr.12/31.03.2021 
COMUNA SELARU 
CONSILIUL LOCAL SELARU 
 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL DE SARCINI, CONTRACTUL DE 
INCHIRIERE SI ALTE FORMULARE PENTRU INCHIRIEREA  PAJISTILOR AFLATE IN 

PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI ȘELARU, JUDETUL DAMBOVITA 
 

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 
 

Locator: comuna Șelaru, CIF 4532515 
Adresa postala: localitatea ȘELARU, str. SatăȘelaru, nr. 162, judetul Dambovita 
Date de contact: tel/fax 0245723024, E-mail: primaria.selarudb@gmail.com,  
Persoana de contact: Dr<gu群inăRelu -  viceprimar; 
 

II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE 
INCHIRIERE 
 

Proceduraăinițiat<ăesteăprocedur<ădeălicitatieăpublica,ăorganizataăconformăconformăOUGă
nr. 57/2019 cu completarile ulterioare. 

Orice persoana- crescator de animale- persoane fizice sau juridice avand animale inscise 
in RNE are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire precum si de a solicita 
clarificari privind aceasta. 
      A. REGULI  PRIVIND  OFERTA 
      1. Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de 
licitatie au fost depuse cel putin doua oferte valabile, pentru  fiecare lot de pasune. 
      (2) Ofertele se redacteaza in limba romana. 
      (3)ăOferteleăseădepunălaăsediulăPrim<rieiăcomuneiăȘelaru, la Compartimentul Achizițiiă
publice, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza in ordinea 
primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora. 
   (4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei (lot) pentru care este depusa oferta. Plicul 
exterior va trebui sa contina: 
   a) o fisa cu informatii privind ofertantul; 
   b) declaratie privind caliatatea de participant la procedura, semnata de ofertant, fara ingrosari, 
stersaturi sau modificari; 
   c) declaratie privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei  mediului; 
   d) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor;  
   e) dovada inregistrarii in RNE (registrul national al exploatatiilor) si a detinerii exploatatiei pe 
raza comunei Șelaru; 
    f) adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie priivind codul de exploatatie si nr. de 
animale detinute la data depunerii ofertei; 
    g) dovada detinerii in proprietate a unei incarcaturi de 1,00 UVM/ha pentru bovine si 6,6 
UVM/ha pentru ovine/caprine-adeverinta de la registrul agricol al primariei comunei Șelaru; 
    h) act constitutiv/statut din care sa rezulte ca poate desfasura activitatea de crestere a 
animalelor (pentru personae juridice). 
     i) certificate de inregistrare CUI(copie conform cu originalul pentru personae juridice); 
      j) copie carte de identitate, personae fizice/reprezentant personae juridice; 
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      k) certificat de atestare fiscala eliberat de catre AJFP Dambovita din care sa reiasa faptul ca  
ofertantul nu are datorii catre bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor in 
original sau copie legalizata; 
     l) certificat fiscal eliberat de catre Primaria comunei Șelaru din care sa reiasa faptul ca 
ofertantul nu are datorii catre bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor in original sau 
copie legalizata; 
    m) dovada achitarii la caseria primariei a taxei de participare in valoare de 50 lei; 
   n) dovada achitarii contravalorii  garantiei de participare in suma de 100 lei. 
   (5) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 
   (6) Oferta va fi depusa intr-un singur exemplar original . Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa 
fie semnat de catre ofertant. 
   (7) Fiecare participant poate depune doar o singura oferta. 
   (8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe perioada de 
valabilitate de trei luni. 
   (9) Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita pentru 
depunere, stabilite in anuntul procedurii. 
   (10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei 
interesate. 
   (11) Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa 
expirarea datei-limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 
   (12) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru 
deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor 
oferte numai dupa aceasta data. 
   (13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut 
la alin. (14) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti. 
   (14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute 
in caietul de sarcini al licitatiei. 
   (15) In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 
secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele 
care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la 
procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare. 
   (16) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (15), comisia de 
evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii 
contractante. 
   (17) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost 
excluse, indicand motivele excluderii. 
   (18) In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua 
oferte valabile pentru fiecare lot de pasune, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze 
procedura si sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1)-(13). 
     B. DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  
 (1)ăAutoritateaăcontractantaăareăobligatiaădeăaăstabiliăofertaăcastigatoareăpeăbazaăurm<toareloră
criterii: 
        - cel mai mare nivel al chiriei- 40%; 
        - capacitatea economic-financiara a ofertantilor -20% 
        - protectia mediului inconjurator- 10%; 
        - conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat- 30%. 
 



3 

 

   (2) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a 
solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru 
demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 
   (3) Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare si se transmite de catre 
autoritatea contractanta ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii 
comisiei de evaluare. 
   (4) Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 zile 
lucratoare de la primirea acesteia. 
   (5) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca, prin clarificarile ori completarile solicitate, sa 
determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant. 
   (6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, 
prevazuta in anuntul de licitatie. 
   (7) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare elimina 
ofertele care nu respecta prevederile PCT.A,alin. (2)-(5). 
   (8) Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca, dupa deschiderea 
plicurilor exterioare, cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la PCT.A,alin. (2)-
(5).In caz contrar, se aplica prevederile PCT.A alin. (18). 
   (9) Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare intocmeste 
procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei. 
   (10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut 
la alin. (9) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti. 
   (11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute 
in caietul de sarcini. 
   (12) In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 
secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele 
care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la 
procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare. 
   (13) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12), comisia de 
evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii 
contractante. 
   (14) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost 
excluse, indicand motivele excluderii.  
   (15) Raportul prevazut la alin. (13) se depune la dosarul licitatiei. 
   (16) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinand seama de ponderile 
prevazute la Pct.B, alin. (1). Oferta castigatoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj 
in urma aplicarii criteriilor de atribuire. 
   (17) In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea 
acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea 
cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul 
obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta. 
   (18) Pe baza evaluarii ofertelor secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal care 
trebuie semnat de toti membrii comisiei. 
   (19) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12), comisia de 
evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii 
contractante. 
   (20) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a 
fost stabilita ca fiind castigatoare. 
   (21) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului, in cel mult 20 de zile calendaristice 
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de la finalizarea procedurii de atribuire. 
   
   (22) Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la 
atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la 
emiterea acestora. 
   (23) In cadrul comunicarii prevazute la alin. (22) autoritatea contractanta are obligatia de a 
informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate. 
   (24) In cadrul comunicarii prevazute la alin. (22) autoritatea contractanta are obligatia de a 
informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra 
motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
   (25) Autoritatea contractanta poate sa incheie contractul numai dupa implinirea unui termen de 
20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la alin. (22). 
   (26) In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio 
oferta valabila pentru fiecare lot de pasune, autoritatea contractanta anuleaza procedura de 
licitatie. 
   (27) Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru 
prima licitatie. 
   (28) Cea de-a doua licitatie se organizeaza in conditiile prevazute la Pct.A, alin. (1)-(12). 
 
     C.  ANULAREA PROCEDURII 
   (1) Prin exceptie de la prevederile PCT.B alin. (20), autoritatea contractanta are dreptul de a 
anula procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere in situatia in care se constata abateri 
grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitatie sau fac imposibila incheierea 
contractului. 
   (2) In sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitatie se considera afectata in cazul in care 
sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
   a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de licitatie se 
constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 311 din OUG 
nr.57/2019 ; 
   b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective, fara ca 
acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 311 din OUG 
nr.57/2019 ; 
   (3) Incalcarea prevederilor prezentei sectiuni privind atribuirea contractului poate atrage 
anularea procedurii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
   (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la 
procedura de licitatie, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe 
care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat 
decizia de anulare. 
  
      D. INCHEIEREA CONTRACTULUI 
   (1) Contractul de inchiriere cuprinde clauze de natura sa asigure folosinta bunului inchiriat, 
potrivit specificului acestuia. 
   (2) Contractul se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii. 
   (3) Contractul cuprinde clauze privind despagubirile, in situatia denuntarii contractului inainte 
de expirarea termenului. 
   (4) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de maximum 30 de zile de 
la data constituirii garantiei. 
   (5) Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data implinirii 
termenului prevazut la Pct.B alin. (25) poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in 
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culpa. 
   (6) Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul poate atrage dupa sine plata 
daunelor-interese. 
   (7) In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, procedura de 
licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura, in conditiile legii, studiul de 
oportunitate pastrandu-si valabilitatea. 
   (8) Daunele-intereseăprevazuteălaăalin.ă(5)ăsiă(6)ăseăstabilescădeăcatreătribunalulăDâmbovițaălaă
cererea partii interesate, daca partile nu stabilesc altfel. 
   (9) In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat 
castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in 
imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta are dreptul sa declare 
castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila. 
   (10) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (9), nu exista o oferta clasata pe locul doi 
admisibila, se aplica prevederile alin. (7).   
 

III. CAIETUL DE SARCINI-  anexa 3. 
 
IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A 
OFERTELOR 

Oferta se redacteaza in limba romana si se depune la sediul locatorului 
conform caietului de sarcini .  
          Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora cad in sarcina persoanei 
interesate. 

    Ofertaăseăelaboraz<ă群iăseăprezint<ăînăcondițiileăprev<zuteălaăPct.A,alin.(2)-(9). 
 
     V. CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI  
CÂȘTIG;TOAREăȘIăăPONDEREAăăLOR: 
           Autoritateaăcontractantaăareăobligatiaădeăaăstabiliăofertaăcastigatoareăpeăbazaăurm<toareloră
criteri: 
        - cel mai mare nivel al chiriei- 40%; 
        - capacitatea economic-financiara a ofertantilor -20% (certificat fiscal AJFP Dambovita , 
certificat fiscal Primaria Șelaru.) 
        - protectia mediului inconjurator- 10%;(declaratie protectia mediului inconjurator-formular 
) 
        - conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat- 30%.(declaratie pe proprie 
raspundere privind utilajele detinute necesare lucrarilor de intretinere a pasunilor, precum si 
obligatia de a intretine in bune conditii bunul inchiriat) 
 
VI. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODULăDEăUTILIZAREăAăC;ILORăDEăATAC 

 Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea,  
executarea,modificarea si incetarea contractului de inchiriere precum si a celor privind acordarea 
de despagubiri se realizeaza potrivit Legii Contenciosului adminstrativ nr. 554/2004 cu 
modificarile ulterioare. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a 
Tribunalului Dambovita. 
 

VII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
-sunt prezentate in contractul cadru de închiriere anexat. 
 
VIII.Garantii 
Garantia este obligatorie si se stabileste la nivelul contravalorii a doua chirii. 
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IX.FORMULARE 
-scrisoarea de inaintare 
- fisa cu informatii privind ofertantul –informatii generale 
-declaratie privind calitatea  de participant la procedura 
-declaratie privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului 
-formular de oferta financiara 

 
PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăă                               CONTRASEMNEAZ;ă               

                                                                                    SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                          
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R O M A N I A                                                    ANEXA 3  
JUDETUL DAMBOVITA                                                           La  hot<rârea nr.12/31.03.2021                                                      
COMUNA ȘELARU 
CONSILIUL LOCAL ȘELARU 
 

CAIET DE SARCINI  
privind inchirierea pajistilor aflate in domeniul public al comunei Șelaru, 

judetul Dambovita 
 

 Avand in vedere prevederile art. 9, alin 3 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modifcarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 44/2018, pentru 
anul 2021 Consiliul Local al comunei Șelaru, judetul Dambovita initiaza procedura de inchiriere 
a pajistilor pana la data de 1 martie. 
 

LEGISLATIE RELEVANTA  
 -OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modifcarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si 
completarile aduse prin Legea nr. 44/2018. 
 -HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare 
Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Administratiei 
Publice nr.226/235/2003 pentru aprobarea strategiei privind organizarea activitatii de 
imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung cu modificarile si 
completarile uterioare. 
 -Ordinul Comun nr. 407/2051/2013 MADR/MDRAP pentru aprobarea contractului cadru 
de concesiune/ inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/ privat al comunelor, 
oraselor, respective municipiului cu modificarile si completarile ulterioare 
 -Ordinul MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a incarcaturii optime de 
animale pe hectar de pajiste, cu modificarile si completarile ulterioare. 
          - OUGănr.57/2019ăprivindăCodulăadministrativăăcuăcomplet<rileăulterioare. 
 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII 
1.1 SCOPUL  
a. Mentinerea suprafetei de pajiste ; 
b. Realizarea pasunatului rational pe grupe de animale si pe tarlale cu scopul mentinerii 

calitatii covorului vegetal; 
c.  Cresterea productiei de masa verde pe hectarul de pajiste; 
d. Valorificareaăoptimaăaăpajiştilor. 
 

1.2. Descrierea si identificarea bunului care urmeza sa fie inchiriat. 
Pajistile aflate in domeniul public al comunei  Șelaru care urmeaza sa fie inchiriate sunt 
urmatoarele: 

 
Sat /denumire 
islaz 

Specii 
 

Tarla Nr. C.F. Suprafata 
-ha- 

Selaru (bovine)  70822 43,9476 
Selaru (bovine)  70818 14,9676 
Selaru   (ovine/caprine)  70815 94,2049 
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Selaru (ovine/caprine)  70817 29,6019 
Fierbinți (ovine/caprine)     15 70806 115,0000 
Glogoveanu (bovine)     35 70807 11,00 
Glogoveanu (ovine/caprine)     35 70808 55,00 
Total   363,722 

 
1.3 Destinatia bunurilor care fac obiectul inchirierii. 

Suprafetele de pajisti supuse inchirierii sunt destinate exclusiv pentru pasunatul animalelor. 
Imbunatatirea nivelului de productie si utilizarea pasunilor reprezinta o axa autoritara a autoritatii 
administratiei publice locale fiind in directa corelatie cu cantitatea si calitatea productiilor 
animaliere obtinute in special din exploatarea speciilor de bovine si ovine. 
 

2. CONDITII DE EXPLOATARE A INCHIRIERII 
Pentru suprafata de pajisti care seăinchiriazaălocatarulăareăobligatiaăs<ărealizezeăpeăcheltuialaăsaă
lucr<riă deă eliminareă aă vegetaţieiă nefolositoareă şiă aă excesuluiă deă ap<,ă deă fertilizare,ă anuală deă
realizare a lucrarilor de exploatare rationala si intretinere a acestor pajisti, prin lucrari de 
distrugere a musuroaielor, curatirea de pietre, maracini si de vegetatie arbustifera nevaloroasa, 
combaterea buruienilor si executarea lucrarilor de desecare pentru eliminarea vegetatiei hidrofile 
, precum si alte lucrari astfel incat sa se asigure ridicarea potentialului de productie, accesul si 
exploatarea respectivelor pasuni in conditii optime. 

  3.CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE  
INDEPLINEASCĂ OFERTA. 

La licitatie participa persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in      
 Registrul National al Exploatatiilor( RNE) conform art. 9, alin. 2 din OUG 34/2013. 

      - Ofertele se redacteaza in limba romana. 
     - Ofertele se depun la sediul Prim<rieiăcomuneiăȘelaru,la Compartimentul achizițiiă
publice in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza in 
ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora. 
   -  Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta. Plicul 
exterior va trebui sa contina: 

       a) o fisa cu informatii privind ofertantul; 
   b) declaratie privind caliatatea de participant la procedura, semnata de ofertant, fara ingrosari, 
stersaturi sau modificari; 
   c) declaratie privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei  mediului; 
   d) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor;  
   e) dovada inregistrarii in RNE (registrun national al exploatatiilor) si a detinerii exploatatiei pe 
raza comunei Șelaru; 
    f) adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie priivind codul de exploatatie si nr. de 
animale detinute la data depunerii ofertei; 
    g) dovada detinerii in proprietate a unei incarcaturi de 1,00 UVM/ha pentru bovine si 6,6 
UVM/ha pentru ovine/caprine-adeverinta de la registrul agricol al primariei comunei Șelaru; 
    h) act constitutiv/statut din care sa rezulte ca poate desfasura activitatea de crestere a 
animalelor (pentru personae juridice). 
     i) certificate de inregistrare CUI(copie conform cu originalul pentru personae juridice); 
      j) copie carte de identitate ,personae fizice/reprezentant personae juridice; 
      k) certificat de atestare fiscala eliberat de catre AJFP Dambovita din care sa reiasa faptul ca  
ofertantul nu are datorii catre bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor in 
original sau copie legalizata; 
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     l) certificat fiscal eliberat de catre Primaria comunei Șelaru din care sa reiasa faptul ca 
ofertantul nu are datorii catre bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor in original sau 
copie legalizata; 
    m) dovada achitarii la caseria primariei a taxei de participare in valoare de 50 lei; 
  n) dovada achitarii contravalorii  garantiei de participare in suma de 100 lei. 
-  Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau  
denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 
    Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 
          - Oferta va fi depusa intr-un singur exemplare original . 
          - Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant. 
         - Fiecare participant poate depune doar o singura oferta indicându-se obiectul      închirierii 
pentruăcareăesteădepus<ăofertaă(INCHIRIEREăPAJISTEăpct._______ătarlaă___,parcela_____)ăsiă
adresa ofertantului insotita de un numar de telefon. 
      - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe perioada de 
valabilitate de trei luni. 
        -  Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita pentru 
depunere, stabilite in anuntul procedurii. 
      -Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei 
interesate. 
        - Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa 
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 
 
 
          4. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
4.1ăa)ăînăcazulăimposibilit<ţiiăobiectiveăaălocataruluiădeăa-lăexploataăprinăneasigurareaăînc<rc<turiiă
minime de animale; 
 b)ăp<şunatulăaltorăanimaleădecâtăceleăînregistrateăîn RNE; 
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
d)ă înă cazulă înă careă interesulă naţională sauă locală oă impune,ă prină denunţareaă unilateral<ă deă c<treă
locatoră înă bazaă documenteloră oficiale,ă cuă plataă uneiă desp<gubiriă justeă şiă prealabileă înă sarcina 
acestuia,ăînăcazădeădezacordăfiindăcompetent<ăinstanţaădeăjudecat<; 
e)ăînăcazulănerespect<riiăobligaţiilorăcontractualeădeăc<treălocatar,ăprinăreziliereădeăc<treălocator,ă
cuăplataăuneiădesp<gubiriăînăsarcinaălocatarului; 
f)ăînăcazulănerespect<riiăobligaţiilorăcontractualeădeăc<treălocator,ăprinăreziliereădeăc<treălocatar,ă
cuăplataăuneiădesp<gubiriăînăsarcinaălocatorului; 
g)ăînăcazulă imposibilit<ţiiăobiectiveăaălocataruluiădeăa-lăexploata,ăprinărenunţare,ăf<r<ăplataăuneiă
desp<gubiri; 
 h) neplata la termeneleăstabiliteăprinăcontractăaăchirieiăşiăaăpenalit<ţilorădatorate; 
 i)ăînăcazulăvânz<riiăanimalelorădeăc<treălocatar; 
j)ă schimbareaădestinaţieiă terenului,ă folosireaăpajiştiiă înăalteă scopuriădecâtăcelăpentruă careă aă fostă
închiriat terenul; 
 k) în cazul înăcareăseăconstat<ăfaptulăc<ăpajişteaăînchiriat<ănuăesteăfolosit<. 
4.2ăa)ăPlataăchirieiă seă faceă înădou<ă tranşe:ă30șăpanaă laă31ămartieă ă ă şiă70șăpân<ă laădataădeă30ă
septembrie a fiecarui an. 
b)ă Întârziereaă laă plat<ă aă chirieiă seă penalizeaz<ă cuă 0,1șă dină cuantumul chiriei datorate pentru 
fiecareăziădeăîntârziere,ăcuantumăceănuăseăvaămodificaăpeăparcursulăderul<riiăcontractului. 
c)ăNeplataăchirieiăpân<ălaăîncheiereaăanuluiăcalendaristicăconduceălaăreziliereaăcontractului. 
d) Pentru anii fiscali urmatori chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent anului 
fiscal respectiv. 



10 

 

4.3 Daca locatarul subinchiriaza terenul catre terti contractul se reziliaza de drept. 
4.4 Locatarul poate renunta la inchiriere din motive obiective, justificate. In acest sens, acesta 
depune la registratura Primariei comunei Șelaru o solicitare scrisa insotita de documente 
justificative precum si dovada platii chiriei la zi, rezilierea operand pe deplin drept la expirarea 
perioadei de 30 de zile de la notificarii. 
4.5 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. 
 
5. GARANȚIA 
5.1 Garantia de participare la licitatia publica privind inchirierea unei suprafate de pajiste de 100 
lei se va achita la casieria Primariei comunei Șelaru, organizatorul licitatiei . 
5.2 Garantia de participare se va pierde in cazul neprezentarii la licitatie , a ofertantului inscris 
sau in cazul revocarii ofertei dupa adjudecare sau daca ofertantul castigator nu se prezinta la data 
indicata de comisia de licitatie pentru incheierea contractului de inchiriere. 
5.3ăOfertanţilorănecastigatoriăliăseărestituieăgarantiaădeăparticipareăintegralăinătermenădeă5ăzile de 
la data adjudecarii ofertei. In cazul ofertantului castigator,ăgaranţiaădeăparticipareănuăseărestituieă
ci se ia in calculul chiriei din pretul anual al inchirierii rezultat in urma licitatiei. 
        Nota: scrisoarea de inaintare se va depune in afara plicului. 
                 Toate piesele componente ale ofertei vor fi numerotate, semnate si    
                 stampilate pe fiecare pagina de catre ofertant. 
 
6. CRITERII DE STABILIRE A OFERTEI CASTIGATOARE 
     Autoritateaăcontractantaăareăobligatiaădeăaăstabiliăofertaăcastigatoareăpeăbazaăurm<toareloră
criteriiăpreumă群iăpondereaăacestora: 
         - cel mai mare nivel al chiriei- 40%; 
        - capacitatea economic-financiara a ofertantilor -20% (certificat fiscal AJFP Dambovita 
,certificat fiscal Primaria Șelaru.) 
        - protectia mediului inconjurator- 10%;(declaratie  protectia mediului inconjurator-
formular) 
        - conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat- 30%.(declaratie pe proprie 
raspundere privind utilajele detinute necesare lucrarilor de intretinere a pasunilor,precum si 
obligatia de a intretine in bune conditii bunul inchiriat) 
 
7. OBIECTUL INCHIRIERII SI CONDITII PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI 

7.1 Obiectul inchirierii il constituie inchirierea pajistilor aflate in domeniul public al comunei 
Șelaru, repartizate pe tarla si parcela si pe specii de animale; 
7.2 Terenurile sunt libere de sarcini si intra in posesia efectiva a locatarului odata cu 
semnarea procesului verbal de predare/primire. 

7.3 Un ofertant poate depune oferta pentru una sau mai multe parcele individual dar atribuirea 
contractului de inchiriere se va face numai daca indeplinesc conditiile de calificare in 
conformitate cu caietul de sarcini si documentatia de atribuire asigurandu-se incarcatura de 1,00 
UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM/ha pentru ovine/ caprine . 
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COEFICIENTII DE CONVERSIE A ANIMALEOR ERBIVORE IN UNITATE VITA 
MARE/HA (UVM/HA) conform Ordinului nr. 544/2013 a MADR 

Categoria de animale Coeficientul de conversie Capete/ UVM 
Tauri, vaci si alte bovine de 

mai mult de 2 ani 
1.0 1.0  

Bovine intre 6 luni si 2 ani 0.6 1.6 
Bovine de mai putin de 6 luni 0.4 2.5 

Ovine / Caprine 0.15 6.6 
 

8. CONDITII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA INCHIRIERII 
8.1 Destinatia: organizarea pasuntului pe speciile de animale( bovine, ovine, caprine) care 
apartin locuitorilor comunei Șelaru. 
8.2 Nerespectarea acestei prevederi da dreptul locatorului sa rezilieze unilateral contractul de 
inchiriere dupa un preaviz de 30 zile. 
8.3 Locatarului ii este interzisa cresterea la stana sau pe langa stana a porcilor sau pasarilor 
pentru a evita degradarea terenului. 
8.4 Locatarul are obligatia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de 
continuitate si de permanenta a terenului de face obiectul inchirierii. In acest scop el trebuie 
sa respecte incarcatura de animale/ha de 1,00 UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM ovine/ 
caprine, prezentand in acest sens in fiecare an, o declaratie  pe propria rasundere privind 
efectivul anual de animale scoase la pasunat, insotita de dovada inregistrarii acestora in RNE, 
documente ce vor fi  depuse la registratura Primariei comunei Șelaru pana cel tarziu in data 
de 01 februarie a anului respectiv. Daca din datele prezentate in declaratie reiese ca nu este 
respectata incarcatura de 1,00 UVM/ha pentru bovine si 6,6 UVM /ha pentru ovine/ caprine 
si  daca nu se respecta data maxima de depunere a acestora  atunci contractul se reziliaza de 
drept.  
8.5 Locatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la indeplinirea contractului 
de inchiriere precum si alte chleltuieli. 
8.6  Locatarul va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul inchirierii. 
8.7  Locatarul va efectua anual lucrari de fertilizare cu ingrasaminte organice, acestea 
exercitand un efect ameliorativ asupra insusirilor fizice, chimice si trofice ale solului.O 
metoda simpla deosebit de eficienta si foarte economica este fertilizarea prin târlire. 
8.8 Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligatia sa respecte toate prevederile si 
procedurile  ce decurg din legislatia privind protectia mediului. 
8.9 Locatarul are obligatia de a prelua efectivele de animale apartinand persoanelor fizice sau  
juridice cu domiciliul in comuna Șelaru ( in baza incarcaturilor maxime enuntate anterior ), la 
cererea acestora daca acestea sunt inregistrate in evidentele Primariei comunei Șelaru si in 
evidentele circumscriptiei sanitar veterinare de care apartin. In cazul in care locatarul refuza 
sa se conformeze se va proceda la rezilierea contractului de drept. 
8.10 Locatarul este obligat sa plateasca anual taxa pe terenul ce face obiectul contractului de 
inchiriere conform Codului fiscal si a HCL privind stabilirea taxelor si impozitelor locale. 
8.11 Locatarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte terenul si lucrarile ce fac 
obiectul contractului de inchiriere. 
8.12 Locatarul este obligat sa intrebuinteze bunul imobil–terenul- potrivit destinatiei sale, 
categoria pasune 
8.13 Locatarul are obligatia de a respecta data intrarii animalelor la pasunat, respectiv 15 
aprilie pentru ovine/caprine si 1 mai pentru bovine  a fiecarui an si data iesirii animalelor de 
la pasunat respectiv,  31 octombrie a fiecarui an. 
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8.14  Locatorul are dreptul ca prin imputernicitii sai sa controleze modul cum este folosit si 
intretinut de catre locatar, terenul inchiriat si sa ia masurile ce se impun in vederea unei bune 
intretineri si folosirii judicioase, potrivit destinatiei stabilite in  cadrul licitatiei. 

8.15 La incetarea contractului de inchiriere prin ajungerea la termen, locatarul  
este obligat sa restituie locatorului in deplina proprietate bunurile de retur si bunurile de   
preluare in mod gratuit si libere de orice sarcini fara nici o pretentie de despagubire. 

 
9.DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

Durata contractului de închiriere este de 5 ani. 
 

10.NIVELUL MINIM  AL CHIRIEI 
10.1 Nivelul minim al chiriei este de 150 de lei /ha/anăconformăHCLănr……./2021 
10.2 Pentru anii fiscali urmatori chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent 
anului fiscal respectiv. 
10.3 Pretul obtinut prin inchirierea pasunii se va face venit la bugetul local. 

 
11. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA 
INCHIRIERII 
 
Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirierii sunt: 
a) Bunuri de retur – sunt bunurile care revin de deplin drept gratuit si libere de orice sarcini 

locatorului, la incetarea  contractului de inchiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac 
obiectul inchirierii in speta pajistea 

b) Bunuri proprii – sunt bunurile care la incetarea contractului de inchiriere raman in 
proprietatea locatarului.sunt bunuri proprii, bunurile care au apartinut locatarului si au 
fost utilizate de catre acesta pe toata durata inchirierii ( utilaje, unelte, etc). 

 
12.OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTA MEDIULUI SI A PERSOANELOR 
12.1 Pe durata executarii unei constructii( ex.stana) se vor lua masuri pentru protejarea 
calitatii aerului, apei si solului conform legislatiei in vigoare. 
12.2 Dejectiile animalelor vor fi folosite in amestec cu apa pentru fertilizarea zonei de 
pasunat si asigurarea masei furajere. 
 

 
PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăă                       CONTRASEMNEAZ;ă               

                                                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                          
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R O M A N I A        ANEXA NR.4   
Judetul Dambovita                                                                   La  hotararea nr.12/31.03.2021                                        
COMUNA ȘELARU                    
CONSILIUL LOCAL ȘELARU                     
Nr. ............./data ................. 
 
 
 

CONTRACT-CADRU 
deăînchiriereăpentruăsuprafeţeleădeăpajiştiăaflateăînădomeniul public 

sauăprivatăalăcomunelor,ăoraşelor,ărespectivăalămunicipiilor 
 
 Încheiatăast<ziă.................. 
 I.ăP<rţileăcontractante 
    1.ă Întreă Comuna/Oraşul/Municipiulă .......,ă adresaă ......,ă telefon/faxă ......,ă avândă codulă deă
înregistrareă fiscal< ........, cont deschis la ........, reprezentat legal prin primar ....., în calitate de 
locator,ăşi: 
    2.ă........,ăcuăexploataţia*)ăînălocalitateaă......,ăstr.ă......ănr.ă....,ăbl.ă.....,ăsc.ă....,ăet.ă....,ăap.ă....,ăjudeţulă
....., având CNP/CUI ......,ănr.ădinăRegistrulănaţionalăalăexploataţiiloră(RNE)ă....../....../.....,ăcontulă
nr.ă......,ădeschisălaă........,ătelefonă......,ăfaxă.......,ăreprezentat<ăprină......,ăcuăfuncţiaădeă.....,ăînăcalitateă
de locatar, 
    la data de ...................................., 
    la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) ........................., 
    în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor OUG.nr.57/2019 privind Codul 
Administrativă cuă complet<rileă ulterioare,ă precum şiă ală Hot<râriiă Consiliuluiă Locală ală Comuneiă
Șelaru de aprobare a închirierii nr. ....... din ........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 
 
    II. Obiectul contractului 
    1.ă Obiectulă prezentuluiă contractă îlă constituieă închiriereaă pajiştiiă aflateă înă domeniulă publică ală
comunei Șelaru pentruă p<şunatulă unuiă num<ră deă ................ă animaleă dină speciaă .......................,ă
situat<ă înă bloculă fizică .................,ă tarlaua .............., parcelaă …….ă înă suprafaţ<ă deă .............ă ha,ă
identificat<ăprinănum<răcadastrală.........................ăşiăînăschiţaăanexat<ăcareăfaceăparteădinăprezentulă
contract. 
    2. Predarea-primireaăobiectuluiăînchirieriiăseăefectueaz<ăpeăbaz<ăde proces-verbal în termen de 
5ăzileădeălaădataăsemn<riiăcontractului,ăproces-verbalăcareădevineăanex<ălaăcontract. 
    3.ăCategoriileădeăbunuriăceăvorăfiăutilizateădeălocatarăînăderulareaăînchirieriiăsuntăurm<toarele: 
 
    a) bunuri de retur care revin de plină drept,ă gratuită şiă libereă deă oriceă sarciniă locatoruluiă laă
expirarea contractului: ................................................; 
    b)ă bunuriă deă preluareă careă laă expirareaă contractuluiă potă reveniă locataruluiă înăm<suraă înă careă
acestaădinăurm<ăîşiămanifest<ăintenţiaădeăaăleăpreluaăînăschimbulăpl<ţiiăuneiăcompensaţiiăegaleăcuă
valoareaăcontabil<ăactualizat<,ăconformăcaietuluiădeăsarcini:ă...............; 
    c)ăbunuriăpropriiăcareălaăexpirareaăcontractuluiădeăînchiriereăr<mânăînăproprietateaălocatarului: 
.......................................................... . 
    4.ăLaăîncetareaăcontractuluiădeăînchiriereădinăoriceăcauz<,ăbunurileăprev<zuteălaăpct.ă3.ălit.ăa)ăseă
voră repartizaă potrivită destinaţiiloră ar<tateă laă acestă punct,ă locatarulă fiindă obligată s< restituie, în 
deplin<ăproprietate,ăliberădeăoriceăsarcin<,ăbunulăînchiriat. 
    5. Obiectivele locatorului sunt: 
    a)ămenţinereaăsuprafeţeiădeăpajişte; 
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    b)ă realizareaă p<şunatuluiă raţională peă grupeă deă animaleă şiă peă tarlale,ă cuă scopulă menţineriiă
calit<ţiiăcovoruluiăvegetal; 
    c)ăcreştereaăproducţieiădeămas<ăverdeăpeăhectarădeăpajişte. 
    III. Durata contractului 
    1. Durata închirierii este de .............ă ani,ă începândă cuă dataă semn<riiă prezentuluiă contract,ă
conform prevederilor art.ă9ăalin.ă(2)ădinăOrdonanţaădeăurgenţ<ăaăGuvernuluiănr.ă34/2013 privind 
organizarea,ă administrareaă şiă exploatareaă pajiştiloră permanenteă şi pentruă modificareaă şiă
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,ăaprobat<ăcuămodific<riăşiăcomplet<riăprinăLegea 
nr. 86/2014,ă cuă modific<rileă ulterioare,ă cuă respectareaă perioadeiă deă p<şunat, respectiv de la 
____.____laă____.____aăfiec<ruiăan. 
    2.ăContractulădeăînchiriereăpoateăfiăprelungităpentruăînc<ăoăperioad<,ăţinândăcontădeărespectareaă
clauzeloră contractuale,ă valoareaă investiţiiloră efectuateă deă c<treă locatară peă pajişteă şiă alteleă
asemenea,ăcuăcondiţiaăcaăprinăprelungireăs<ănuăseădep<şeasc<ătermenulămaximădeă10ăaniăprev<zută
la art.ă9ăalin.ă(2)ădinăOrdonanţaădeăurgenţ<ăaăGuvernuluiănr.ă34/2013,ăaprobat<ăcuămodific<riăşiă
complet<riăprinăLegea nr. 86/2014,ăcuămodific<rileăulterioare. 
    IV.ăPreţulăînchirierii 
    1.ăPreţulăînchirieriiăesteădeă..................ălei/ha/an,ăstabilităcuărespectareaăcondiţiilorăart.ă6ăalin.ă
(3)ă şiă (4)ă dină Normeleă metodologiceă pentruă aplicareaă prevederilor Ordonanţeiă deă urgenţ<ă aă
Guvernului nr. 34/2013 privindăorganizarea,ăadministrareaăşiăexploatareaăpajiştilorăpermanenteăşiă
pentruămodificareaă şiă completareaă Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hot<râreaă
Guvernului nr. 1.064/2013,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare,ăchiriaătotal<ăanual<ă(nr.ăhaă
xăpreţăpeăha)ăfiindăînăvaloareădeă.............ălei. 
    2.ă Sumaă total<ă prev<zut<ă laă pct. 1ă vaă fiă pl<tit<ă prină ordină deă plat<ă înă contulă
comunei/oraşului/municipiuluiă ...................,ă deschisă laă Trezoreriaă ……………….,ă sauă înă
numerarălaăcasieriaăunit<ţiiăadministrativ-teritoriale. 
    3.ăPlataăchirieiăseăfaceăînădou<ătranşe:ă30șăpan<ălaă31ămartieăşiă70șăpân<ălaădataădeă30.09ăaă
fiec<ruiăan. 
    4.ă Întârziereaă laăplat<ăaăchirieiăseăpenalizeaz<ăcuă0,1șădinăcuantumulăchirieiădatorateăpentruă
fiecareăziădeăîntârziere,ăcuantumăceănuăseăvaămodificaăpeăparcursulăderul<riiăcontractului. 
    5. Neplata chirieiăpân<ălaăîncheiereaăanuluiăcalendaristicăconduceălaăreziliereaăcontractului. 
   6. Pentru anii fiscali urmatori chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent anului 
fiscal respective. 
    7. Pretul obtinut prin inchirierea pasunii se va face venit la bugetul local. 
 
    V.ăDrepturileăşiăobligaţiileăp<rţilor 
    1. Drepturile locatarului: 
    - s<ăexploatezeăînămodădirect,ăpeărisculăşiăpeăr<spundereaăsaăpajiştileăcareăfacăobiectulă
contractului de închiriere. 
 

2. Drepturile locatorului: 
  a) sa incaseze chiria, in conformitate cu dispozitiile contractului de inchiriere; 
   b) sa beneficieze de garantia constituita de titularul dreptului de inchiriere in conditiile art. 334 
alin. (5); in caz contrar, autoritatile prevazute la art. 287 sau titularul dreptului de administrare, 
dupa caz, sunt obligati sa restituie garantia la incetarea contractului; 
   c) sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere si respectarea 
conditiilor inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stanjeni 
folosinta bunului de catre titularul dreptului de inchiriere, starea integritatii bunului si destinatia 
in care este folosit; 
    d)ăs<ăsoliciteăutilizatoruluiăsituaţiaălucr<rilorărealizate,ăcuăvaloareaăexact<ăaăacestoraăşiădevizulă
aferent,ăconformălegislaţieiăînăvigoare; 
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    e)ă s<ă îşiă deaă acordulă deă principiuă pentruă lucr<rileă ceă urmeaz<ă aă fiă executateă deă locatară peă
pajişte; 
    f)ă s<ăparticipeă laă recepţionareaă lucr<riloră executateădeă c<treă locatarăpeăpajişteă şiă s<ă confirmeă
prinăsemn<tur<ăexecutareaăacestora. 
    3.ăObligaţiileălocatarului: 
    a)ăs<ăasigureăexploatareaăeficaceăînăregimădeăcontinuitateăşiădeăpermanenţ<ăaăpajiştilor ce fac 
obiectul prezentului contract; 
    b)ăs<ănuăsubînchiriezeăbunurileăcareăfacăobiectulăprezentuluiăcontract.ăSubînchiriereaătotal<ăsauă
parţial<ăesteăinterzis<,ăsubăsancţiuneaănulit<ţiiăabsolute; 
    c)ăs<ărespecteăcelăpuţinăînc<rc<turaăminim<ăde incarcatura de 1,00 UVM/ha pentru bovine si 
6,6ăUVM/haăpentruăovine/ăcaprineăînătoateăzileleăperioadeiădeăp<şunat; 
    d)ăs<ăcomuniceă înăscrisăprim<riei,ă înă termenădeă5ăzileădeă laăvânzareaăanimalelorăsauăaăunoraă
dintreăacestea,ă înăvedereaăverific<riiărespect<riiă înc<rc<turiiă incarcaturaădeă1,00ăUVM/haăpentruă
bovineăsiă6,6ăUVM/haăpentruăovine/ăcaprineăînătoateăzileleăperioadeiădeăp<şunat; 
    e)ăs<ăp<şunezeăanimaleleăexclusivăpeăterenulăînchiriat; 
    f)ăs<ăpracticeăunăp<şunatăraţionalăpeăgrupeădeăanimaleăşi pe tarlale; 
    h)ăs<ăintroduc<ăanimaleleălaăp<şunatănumaiăînăperioadaădeăp<şunatăstabilit<; 
    i)ăs<ănuăintroduc<ăanimaleleălaăp<şunatăînăcazulăexcesuluiădeăumiditateăaăpajiştii; 
    j)ăs<ărealizezeăpeăcheltuialaăsaălucr<riădeăeliminareăaăvegetaţieiănefolositoareăşiăaăexcesuluiădeă
ap<,ădeăfertilizare,ăanual; 
    k)ă s<ă respecteă buneleă condiţiiă agricoleă şiă deămediu,ă înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă
vigoare; 
    l)ăs<ărestituieălocatorului,ăînădeplin<ăproprietate,ăbunurileădeăretur,ăînămodăgratuită şiălibereădeă
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 
     m) sa nu aduca atingere dreptului de proprietate publica prin faptele si actele juridice 
savarsite; 
   n) sa plateasca chiriain avans, in cuantumul si la termenele stabilite prin contract; 
   o) sa constituie garantia in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in caietul de sarcini; 
     p) sa execute la timp si in conditii optime lucrarile de intretinere curente si reparatii normale 
ce ii incumba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in starea in care l-a primit in momentul 
incheierii contractului; 
   r) sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza, a contractului de 
inchiriere, in starea avuta la data preluarii; 
   s) sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau 
producte. 
   v) Neplata chiriei, precum si orice alta prevedere incalcata referitoare la neindeplinirea 
obligatiilor contractuale de catre titularul dreptului de inchiriere dau dreptul autoritatilor 
prevazute la art. 287 sau titularului dreptului de administrare, dupa caz, la retinerea contravalorii 
acesteia din garantie. Titularul dreptului de inchiriere este obligat sa reintregeasca garantia. 
 

3. Obligaţiileălocatorului: 
    a) sa predea bunul pe baza de proces-verbal, in termenul prevazut la art. 343 alin. (4)din OUG 
nr.57/2019 ; 
     b)sa asigure folosinta netulburata a bunului pe tot timpul inchirierii. 
    c)ăs<ănuăîlătulbureăpeălocatarăînăexerciţiulădrepturilorărezultate din prezentul contract de 
închiriere; 
    d)ăs<ănuămodificeăînămodăunilateralăcontractulădeăînchiriere,ăînăafar<ădeăcazurileăprev<zuteă
expres de lege; 
    e)ăs<ănotificeălocataruluiăapariţiaăoric<rorăîmprejur<riădeănatur<ăs<ăaduc<ăatingereădrepturiloră
locatarului; 
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    f)ăs<ăconstateăşiăs<ăcomuniceălocataruluiăoriceăatenţionareăreferitoareălaănerespectareaăclauzeloră
prezentului contract. 
 
    VI. Clauze contractualeăreferitoareălaăîmp<rţireaăresponsabilit<ţilorădeămediuăîntreăp<rţi: 
    Locatorulăr<spundeăde:ă.............................................ă. 
    Locatarulăr<spundeăde:ă.............................................ă. 
 
    VII.ăR<spundereaăcontractual< 
    1.ăNerespectareaădeăc<treăp<rţileăcontractanteăaăobligaţiilorăprev<zuteăînăprezentulăcontractădeă
închiriereăatrageăr<spundereaăcontractual<ăaăp<rţiiăînăculp<. 
    2.ăPentruănerespectareaăobligaţiilorăprev<zuteăînăprezentulăcontractăp<rţileădatoreaz<ăpenalit<ţiă
înă limiteleă stabiliteă deă legislaţiaă înă vigoare.ă Dac<ă penalit<ţileă nuă acoper<ă paguba,ă seă voră pl<tiă
daune. 
    3.ăForţaămajor<ăexonereaz<ăp<rţileădeăr<spundere. 
    VIII. Litigii 
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentuluiăcontractăvorăfiăsoluţionateăpeă
caleă amiabil<.ă Înă cazulă înă careă acestă lucruă esteă imposibil,ă voră fiă rezolvateă prină instanţeleă deă
judecat<. 
    2.ăPeătoat<ădurataăînchirierii,ăceleădou<ăp<rţiăseăvorăsupuneălegislaţieiăînăvigoare. 
    3. Prezentul contractă constituieă titluă executoriu,ă înă condiţiileă înă careă contractulă respect<ă
prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
 
    IX. Încetarea contractului 
    Prezentulăcontractădeăînchiriereăînceteaz<ăînăurm<toareleăsituaţii: 
    a)ăînăcazulăimposibilit<ţiiăobiective a locatarului de a-lăexploataăprinăneasigurareaăînc<rc<turiiă
minime de animale; 
    b)ăp<şunatulăaltorăanimaleădecâtăceleăînregistrateăînăRNE; 
    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
    d) în cazul în care interesul naţionalăsauălocalăoăimpune,ăprinădenunţareaăunilateral<ădeăc<treă
locatoră înă bazaă documenteloră oficiale,ă cuă plataă uneiă desp<gubiriă justeă şiă prealabileă înă sarcinaă
acestuia,ăînăcazădeădezacordăfiindăcompetent<ăinstanţaădeăjudecat<; 
    e)ă înă cazulă nerespect<riiă obligaţiiloră contractualeă deă c<treă locatar,ă prină reziliereă deă c<treă
locator,ăcuăplataăuneiădesp<gubiriăînăsarcinaălocatarului; 
    f)ăînăcazulănerespect<riiăobligaţiilorăcontractualeădeăc<treălocator,ăprinăreziliereădeăc<treălocatar,ă
cuăplataăuneiădesp<gubiri în sarcina locatorului; 
    g)ăînăcazulăimposibilit<ţiiăobiectiveăaălocataruluiădeăa-lăexploata,ăprinărenunţare,ăf<r<ăplataăuneiă
desp<gubiri; 
    h)ăneplataălaătermeneleăstabiliteăprinăcontractăaăchirieiăşiăaăpenalit<ţilorădatorate; 
    i)ăînăcazulăvânz<riiăanimalelorădeăc<treălocatar; 
    j)ăschimbareaădestinaţieiăterenului,ăfolosireaăpajiştiiăînăalteăscopuriădecâtăcelăpentruăcareăaăfostă
închiriat terenul; 
    k)ăînăcazulăînăcareăseăconstat<ăfaptulăc<ăpajişteaăînchiriat<ănuăesteăfolosit<. 
 
    X.ăForţaămajor< 
    1.ă Niciunaă dintreă p<rţileă contractanteă nuă r<spundeă deă neexecutareaă laă termenă sau/şiă deă
executareaăînămodănecorespunz<toră- totalăsauăparţială- aăoric<reiăobligaţiiăcareăîiărevineăînăbazaă
prezentuluiăcontract,ădac<ăneexecutareaăsauăexecutareaănecorespunz<toareăaăobligaţieiărespectiveă
aăfostăcauzat<ădeăforţaămajor<,ăaşaăcumăesteădefinit<ădeălege. 
    2.ăApariţiaăşiăîncetareaăcazuluiădeăforţ<ămajor<ăseăvorăcomunicaăceleilalteăp<rţiăînătermenădeă5ă
zile, prin telefon, fax, urmat de oănotificareăscris<,ăcuăconfirmareaăconstat<riiăevenimentelorădeă
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acestă genă deă c<treă autorit<ţileă competente.ă Înă cază deă forţ<ămajor<,ă comunicat<ă şiă constatat<ă înă
condiţiileădeămaiăsus,ăexercitareaăobligaţiilorăp<rţilorăseădecaleaz<ăcuăperioadaăcorespunz<toare 
acesteia,ăcuămenţiuneaăc<ăniciunaădintreăp<rţiănuăvaăpretindeăpenalit<ţiăsauădesp<gubiri. 
    3.ă Dac<ă înă termenă deă .......ă (zile,ă ore)ă deă laă producereă evenimentulă respectivă nuă înceteaz<,ă
p<rţileăauădreptulăs<ăîşiănotificeăîncetareaădeădreptăaăprezentuluiăcontractăf<r<ăcaăvreunaădintreăeleă
s<ăpretind<ădaune-interese. 
    4.ăÎnăcazulădecesuluiălocatarului,ămoştenitoriiălegaliăsauătestamentariăaiăexploataţieiăpotă 
continua derularea contractului. 
    XI.ăNotific<ri 
    1.ăÎnăaccepţiuneaăp<rţilorăcontractante,ăoriceănotificareăadresat<ădeăunaădintreăacesteaăceleilalteă
esteă valabilă îndeplinit<ă dac<ă vaă fiă transmis<ă laă adresa/sediulă prev<zut</prev<zută înă parteaă
introductiv<ăaăprezentuluiăcontract. 
    2.ă Înă cazulă înă careă notificareaă seă faceă peă caleă poştal<,ă eaă vaă fiă transmis<ă prină scrisoareă
recomandat<ă cuă confirmareă deă primireă (A.R.)ă şiă seă consider<ă primit<ă deă destinatară laă dataă
menţionat<ădeăoficiulăpoştal. 
    3.ăDac<ănotificareaăseătrimiteăprinăfax,ăeaăseăconsider<ăprimit<ăînăprimaăziălucr<toareădup<ăceaă
în careăaăfostăexpediat<. 
    4.ăNotific<rileăverbaleănuăseăiauăînăconsiderareădeăniciunaădintreăp<rţiădac<ănuăsuntăconfirmateă
prinăintermediulăuneiaădintreămodalit<ţileăprev<zuteălaăalineateleăprecedente. 
 
    XII.ăDISPOZIXIIăFINALE 
    1. Prezentul contract poateă fiă modificată şiă adaptată cuă legislaţiaă înă vigoareă peă parcursulă
execut<riiăsale,ăcuăacordulăp<rţilor. 
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract 
seăpoateăfaceănumaiăprinăactăadiţionalăîncheiatăîntreăp<rţileăcontractante. 
    3.ă Oriceă modific<riă legaleă aleă prevederiloră contractuluiă deă închiriereă voră fiă însuşiteă prină
hot<râreăaăconsiliuluiălocal. 
    4.ăPrezentulă contractă constituieă titluă executoriuăpentruăparteaă careăvaă fiă înăneconcordanţ<ă cuă
prevederileăsale,ăînăcondiţiileăînăcareăcontractulărespect<ăprevederileăart.ă1.798ădinăCodulăcivil. 
    5.ă Prezentulă contractă împreun<ă cuă anexeleă sale,ă careă facă parteă integrant<ă dină cuprinsulă s<u,ă
reprezint<ăvoinţaăp<rţilor. 
    6. Prezentul contract a fost încheiat într-unănum<rădeă.....ăexemplare,ădinăcareă......,ăast<zi,ă.......,ă
dataăsemn<riiălui,ăînăPrim<riaă.........ă. 
 
                    LOCATOR ,                                                              LOCATAR,   
     
   Consiliul Local ȘELARU  
       Primar:   
    
    Prevederile prezentului contract-cadruă constituieă condiţiiă minimeă obligatoriiă careă trebuieă
respectateălaăîncheiereaăcontractelor,ăacesteaăputândăfiăcompletateăînăfuncţieădeăsituaţiaădeăfapt. 
 

   PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăă                                  CONTRASEMNEAZ;ă              
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                             
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R O M A N I A          
JUDETUL DAMBOVITA                                                         Anexa 1 
COMUNA ȘELARU                                                 laădocumentațiaădeăatribuire 
PRIMAR 
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
…………………………………………………….. 
(denumirea/ numele 
 
                                                                                Inregistrat la sediul autoritatii  
                                                                                Contractante Nr.___/_____ 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

Catre………………………………………………………………….. 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 Caă urmareă aă anuntuluiă deă participareă aparută ină ziarulă …………………….cuă
nr…….din…………,ă privindă aplicareaă proceduriiă pentruă atribuireaă
contractului…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………/denumireaă contractuluiă deă inchiriere),ă
noi………………………………………………………………………………(denumirea/numel
e ofertantului) va transmitem urmatoarele: 
 Plicul sigilat si marcat in mod vizibil continand in original 

a) Oferta 
b) Documentele care insotesc oferta 

 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
Data completarii                   semnatura(LS) 
Cu stima,  
 
PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                          CONTRASEMNEAZ;ă             

                                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                          
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R O M A N I A                   Anexa 2 
JUDETUL DAMBOVITA                                         laădocumentațiaădeăatribuireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
COMUNA ȘELARU 

PRIMAR 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
…………………………………………………….. 
(denumirea/ numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
1.Denumirea/numele:________________________________ 
 
2.Codul fiscal/CNP__________________________________ 
 
3.Adresa  de domiciliu/sediului central:__________________ 
 
4.Tel/fax/E-mail:_____________________________________ 
 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare___________________ 
 
 
6.Obiectul de activitate pe domenii:_____________________________ 
(Conform statutului) 
 
 
                                                                               CANDIDATUL/OFERTANTUL 
                                                                             _________________________ 
                                                                                   ( semnatura autorizata) 
 
 
 

PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                            CONTRASEMNEAZ;ă              
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                        
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R O M A N I A                              Anexa 3 
JUDETUL DAMBOVITA                                          laădocumentațiaădeăatribuireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
COMUNA ȘELARU 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
(persoana fizica) 

DECLARATIE  
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1.Subsemnatul, reprezentant/ imputernicit al 
………………………………………………………………………………………………………
……………………....(denumireaă operatoruluiă economic/persoanaă fizica),ă declară peă propriaă
raspundere, sub sanctiunile prevazute de codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca la 
procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere avand ca 
obiect………………………………………………………………………………………………
……...dinădataăde…………….organizataădeăPrimariaăcomuneiăȘelaru particip si depun oferta: 
I__I  in nume propriu 
I__I  ca asociat in cadrul 
asociatiei…………………………………………………………………….. 
I__I  ca subcontractat al 
………………………………………………………………………………. 
 2. Subsemnatul declar ca: 
I__I  nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici 
I__I  sunt membrul in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa 

3.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervenii 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului de inchiriere sau in cazul in care vom fi desenati castigatori pe parcursul derularii 
contractului de inchiriere. 

4.De asemenea declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor cre insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declarative. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutiei, societate, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei comunei Șelaru cu privire 
la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu oferta noastra. 

 
 

                                                                               CANDIDATUL/OFERTANTUL 
                                                                             _________________________ 
                                                                                   ( semnatura autorizata) 
 

PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                          CONTRASEMNEAZ;ă               
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                            
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R O M A N I A          
JUDETUL DAMBOVITA                                                         Anexa  4                 
COMUNA ȘELARU                                                        laădocumentațiaădeăatribuire 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
(persoana fizica) 

 
 

 
 

DECLARATIE 
Privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului 

 
 
 
 

 Subsemnatul, 
…………………………………………………………………………………….,ă reprezentant/ă
imputernicită al…………………………………………………………,ă cuă sediulă ină
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..,ă declară peă propriaă raspundereă siă subă
sanctiunile prevazute de codul penal privind falsul in declaratii ca voi respecta legislatia si 
normele in vigoare privind protectia mediului. 
Data                                                                                               Semnatura autorizata 

 
 

PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                         CONTRASEMNEAZ;ă              
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                          
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R O M A N I A          
JUDETUL DAMBOVITA                                                 Anexa  5               
COMUNA ȘELARU                                                 laădocumentațiaădeăatribuire 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
(persoana fizica) 

 
 

 
 

DECLARATIE 
pe proprie raspundere privind utilajele detinute necesare lucrarilor de intretinere a 

pasunilor,precum si obligatia de a intretine in bune conditii bunul inchiriat) 
 
 

 Subsemnatul, 
…………………………………………………………………………………….,ă reprezentant/ă
imputernicită al…………………………………………………………,ă cuă sediul in 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..,ă declară peă propriaă raspundereă siă subă
sanctiunile prevazute de codul penal privind falsul in declaratii ca detin utilajele necesare pentru 
lucrarile de intretinere a pasunilor ,precum si ca ma oblig sa intretin in bune conditii bunul 
inchiriat. 
 
Data                                                                                        Semnatura autorizata 
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R O M A N I A         Anexa 6 
JUDETULăDAMBOVITAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăălaădocumentațiaădeăatribuireăăăăăăăăăăă 
COMUNA ȘELAERU 
PRIMAR                                                                                                      
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
(persoana fizica) 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 
Catre 

Comuna ȘELARU 
 Domnilor,  
 1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul/ reprezentantul legal/ imputernicit 
al 
ofertantului…………………………………………………………………………………………
ne oferim ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire sa 
oferim chiria dupa cum urmeaza: 
 

Tarla si parcela Suprafata Valoarea chiriei 
oferite pentru un 

hectar 
lei/ha/an 

Chiria totala anuala 
Nr. Ha  pret/ ha 

    
 2. Ne angajam ca in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare dupa primirea 
terenului inchiriat sa asiguram prestarea serviciilor in conformitate cu programul de pasunat, 
anexa la contract si cu prevederile la caietul de sarcini. 
 3. Ne angajam sa metinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
……………………………..zile(ă ină cifreă siă litere),ă respectiveă panaă laă dataă deă
………………………ăsiăeaăvaăramaneăobligatorieăpentruănoiăsiăpoateăfiăacceptataăoricandăinainteă
de expirarea perioadei de valabilitate. 
 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de inchiriere aceasta oferta impreuna cu 
comunicarea transmisa de catre dumneavoastra vor constitui un contract angajant intre noi. 
 5. Intelegem ca sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mare pret al chiriei/ ha. 
Dataăintocmirii…………………………… 
Nume, prenume…………………………. 
Semnatura……………………………….. 
Functieă…………………………………...  
 
 

PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                            CONTRASEMNEAZ;ă              
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                          
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R O M A N I A          
JUDETUL DAMBOVITA                                                           Anexa    7 
COMUNA VISINA laădocumentațiaădeăatribuire 
CONSILIUL LOCAL ȘELARU 
 

CALENDARUL  ESTIMATIV  AL PROCEDURII  
Privind inchirierea pajistilor proprietate publica a comunei ȘELARU 

judetul Dambovita 
 
 

 ACTIVITATEA DATA/ PERIOADA 
 Transmitere spre publicare anunt  de licitatie 

publica  
 

 Aparatia anuntului de licitatie publica   
 Punerea la dispozitia persoanelor interesate a 

documentatiei de participare la licitatia publica 
 

 Solicitarea de clarificari privind participarea la 
licitatia publica 

 

 Transmitere raspuns la solicitarea de clarificari  
 Depunerea ofertelor   

 Deschiderea ofertelor  

 Intocmirea raportului procedurii de licitatie  
 Comunicarea rezultatului procedurii  
 Depunere contestatii  
 Solutionare contestatii  
 Incheierea contractului de inchiriere  

 
 

                     
    PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                               CONTRASEMNEAZ;ă               

                                                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                          
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R O M A N I A      
JUDETUL DAMBOVITA                                                             Anexa  8   
COMUNA ȘELARU                                                  la documentațiaădeăatribuire 
PRIMAR 
 

COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR 
In vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor 

Functia in cadrul comisiei Numele si prenumele Functia in cadrul institutiei 
Presedinte    Viceprimar    
Membru   
Membru   
Membru   
Membru   

 
 

COMPONENTA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 
 

Functia in cadrul comisiei Numele si prenumele Functia in cadrul institutiei 
Presedinte    
Membru   
Membru   
Membru   
Membru            

Nota: secretariatul celor doua comisii va fi asigurat de catre : 
 
  

PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăă                                     CONTRASEMNEAZ;ă              
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                        
 


