
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din 
domeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 2021  

 
Consiliu Local al comunei Costesti, judetul Buzau; 
 

Avand in vedere : 
-referatul de aprobare nr. 303/20.01.2021 al domnului Gioabă Nicolae, primarul comunei Costesti, 

judetul Buzau; 
-raportul de specialitate  nr. 305/20.01.2021  intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului 

Registru Agricol; 
-studiul de oportunitate  nr. 304/20.01.2021 prin care se propune scoaterea la licitatie a suprafetei de 

pajisti intocmit de inspectorii din compartimentul Registru agricol; 
-Cererile adresate de cetateni crescatori de animale din comuna Costesti care solicita inchirierea unor 

suprafete de pajisti ; 
-Cererile  adresate de cetatenii care au avut incheiate contracte de arenda prin care solicita rezilierea 

acestora; 
-prevederile OUG nr. 34/13.05.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile ulterioare; 
-Prevederile Ordinului nr. 544/2013 al  Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind 

metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale  pe hectar de pajiste; 
-prevederile Ordinului  Ministerului Agriculturii si dezoltarii rurale si Ministerului  Dezvoltarii 

Regionale  si Administratiei Publice nr. 407/ 31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-cadru  de concesiune si 
inchiriere  suprafetei de pajisti in domeniul public si privat al comunelor oraselor, respectiv al municipiilor, 
modificat prin Ordinul nr. 571/371/2015; 

-prevederile H.G. nr. 1064/24.12.2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
prevederilor  Ordonantei de Urgenta  a Guvernului nr. 34/2013  privind organizarea administrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii  fondului funciar nr 18/1991; 

-prevederile art. 362, alin. (1) si (3) din O.Ug.G. nr. 57/2019 privind administratia publica locala; 
            -prevederile  art. 84, alin. (2)  din Legea nr 227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
            -adresa nr. 14442/18.12.2020 a Consiliului Judetean Buzau prin care se comunica Hotararea nr.   
220/2020  privind stabilirea  masei verzi pe hectar de pajiste pentru anul fiscal 2021 la nivelul judetului Buzau; 
            -rapartelel de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
           -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 



În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art. 1.Se stabileste ca perioada de pasunat pe pajistea apartinand domeniului  privat al comunei Costesti   

intervalul de timp intre 1 mai -15 noiembrie  a fiecarui an. 
        Pasunatul in afara acestei perioade este interzisa.  

Art. 2. Se aproba organizarea licitatiei privind inchirierea pajistii comunale din domeniul privat al 
comunei Costesti pe parcelele si tarlalele cuprinse in anexa nr. 1 cetatenilor crescatori de animale care au 
inscrise animalele in RNE si registrul agricol al comunei Costesti. 

Forma de licitatie  va fi licitatie publica deschisa cu strigare. 
In cazul in care nu se prezinta doua oferte valabile pe parcela, licitatia se va publica din nou in termen de 

7 zile pentru organizarea unei noi licitatii. Daca nici la aceasta data nu se prezinta doua oferte valabile, se va 
publica din nou licitatia in termen de 7 zile si se va organiza licitatia prin negociere directa pentru ofertele 
valabile care se  depun .  

Art. 3. Se aproba studiul de oportunitate conform anexei nr. 2. 
Art. 4. Se aproba pretul minim de pornire al lictatiei de 90 lei/ ha. 

        Pretul chiriei pe ha licitat va fi  indexat anual cu rata inflatiei sau deflatiei.  
Art. 5.Se aproba documentele  necesare organizarii si desfasurarii licitatiei de inchieriere conform   

anexei  nr. 3.  
Art.  6.  (1) Se aproba  comisia pentru organizarea licitatiei formata din: 

       1. MOROIANU AUREL             –presedinte comisie –consilier local ; 
       2. STAN NICOLETA MONICA   –secretarul comisiei  
       3. CONSTANTIN CRISTIAN    -membru –consilier local  
       4. CHIVU VIOREL       –membru –viceprimar  
       5. SERBAN MARIAN                       –membru –consilier local  
             Membri supleanti  
        1.  Gusa Ionel -consilier local  
        2.  Tudose Ion –consilier local 
 
       (2) Se aproba comisia pentru solutionarea contestatiilor : 

 1.  Maxim Ciprian    -   presedinte 
 2.   Tache Valentin-Ionut         -  membru 
 3   Oprea Simona              - membru 
        Membri supleanti: 
1.      Cristea Aurel            -inspector                        
2.      Sandu Constantin     -consilier local  
 Atributiile comisiei de licitatie pentru desfasurarea licitatiei si ale comisiei pentru solutionarea 
contestatiei sunt prezentate in anexa nr. 4. 
 

Art .7 Se aproba contractul –cadru pentru inchiriere conform anexei nr. 5. 
     Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 7 ani  care poate fi prelungita pe o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata sa iniţială, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10. 



Art. 8 Licitatia va fi organizata  prin anunt  afisat  la sediul Consiliul Local al comunei Costesti si  intr-o 
publicatie de interes local. 

Art. 9 Se imputerniceste primarul comunei  sa semneze contractele de inchiriere. 
          Se imputerniceste viceprimarul comunei sa incheie si sa urmareasca incasarea, respectarea contractelor 
de inchiriere incheiate si anual sa verifice incarcatura de animale/ha/contract. 
   Incarcatura optima de animale pe ha va fi: bovine 3 cap/ ha, ovine 15cap/ha . 

Art. 10. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare . 
Art. 11 Primarul comunei Costesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
Art. 12.Secretarul general al comunei  va comunica celor in drept prezenta hotarare. 

                    
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA, 
CHIVU VIOREL                                                           Secretar general, 

                                                                                                                      Stan Nicoleta-Monica 
 
 
 
 
 
Costesti, 18.02.2021 
Nr . 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 
18.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de    13 voturi pentru,    ---   vot împotrivă, ----   abţinere, din 
numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi   13    consilieri prezenţi la şedinţă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ANEXA NR. 1 

                                                                                                                  LA H.C.L.             /2021 
 
 
 
                                                                           TABEL NOMINAL 
 
cu tarlalele si parcelele  islaz din domeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau  care vor fi scoase la 

licitate pentru inchiriere 
 
 
Nr 
crt  

Numarul de tarla si 
parcela 

Suprafata 
ha 

Pentru 
licitatie 

   
SUPRAFATA 

PE SATE 
 

Garantia                    
de 

participare 
 

2%din (90 lei/ha x nr. 
ha ) 

1 T2, P35/1 17,71 Spătaru  
 TOTAL 17,71                                
                                                                                                                                                                               
                                    
 
                                                         
              Viceprimar ,                                                                                   

CHIVU VIOREL                                                                         Inspector, 
                                                                                                                CRISTEA AUREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDETUL BUZAU                                                              ANEXA NR. 2 
COMUNA COSTESTI                                            LA HCL  NR.      / 2021 
COMPARTIMENT AGRICOL 
NR. 304/20.01.2021 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
in vederea organizarii licitatiei pentru inchirierea unor suprafete de pasune din domeniul privat al 

comunei Costesti, judetul Buzau 
 
      Avand in vedere cererile depuse de crescatori de animale care au solicitat inchirierea unor 
suprafete de pasune (pajiste)  din domeniul privat al comunei Costesti si care au declarate animalele in 
RNE si in registrul agricol al comunei  am intocmit prezentul strudiu de oprotunitate. 
  Avand in vedere cererile cetatenilor care au solicitat rezilierea contractelor de inchiriere si actele 
de reziliere ale contractelor cetatenilor care nu mai au animale, insumand un totat de 17,71 ha, aceasta va 
fi scoasa la licitatie, conform tabelului  din  anexa nr 1. 

Suprafata  de pajiste  (islaz comunal) propusa pentru inchiriere este 17,71 ha, suprafata  ce 
apartine domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, ramasa neinchiriata in urma rezilierii 
unor contracte de inchiriere. 
  Cetatenii persoane fizice din comuna Costesti inchiriaza pasune cu pretul de  50 lei / ha, astfel ca 
propunem ca pretul pe ha sa fie de 90 lei /ha. Pretul inchirierii  nu poate depasi 50% din valoarea masei 
verzi  pe hectar calculate  in functie de pretul mediu stabilit de Consiliul Judetean, conform prevederilor  
art. 84 alin (2)  din Legea nr 227/2015  privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare. 
           Prin stabilirea acestui pret pe ha la bugetul local se pot aduce fonduri din inchiriere conform 
prevederilor Codului fiscal,   cetatenii care au terenuri inchiriate sau concesionate  vor plati si impozit pe 
teren inchiriat sau concesionat conform hotararii consiliului local prin care au fost stabilite taxele si 
impozitele locale aferente anului respectiv.  
           Conform adresei nr. 14442/2020 a Consiliului Judetean Buzau prin care se comunica Hotararea  
nr. 220/2020  privind stabilirea  masei verzi pe hectar de pajiste pentru anul fiscal 2021 la nivelul 
judetului Buzau in suma de 233 lei/ ha si studiind si faptul ca in zona cetateni particulari proprietari de 
pajisti inchiriaza la preturi sub 50% din valoarea masei verzi stabilita de Consiliul Judetean  pentru anul 
2021. 
           Am intocmit prezentul studiu de oprtunitate in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al 
pretului minim de pornire al licitatiei pentru inchirierea pajistii din domeniul privat al comunei Costesti . 
 
VICEPRIMAR,                                                       INSPECTOR, 
CHIVU VIOREL       CRISTEA AUREL 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR 3 
                                                                               LA HOT CONS LOCAL NR      / 2021 
 
 

DOCUMENTELE NECESARE ORGANIZARII LICTATIEI 
PENTRU INCHIRIEREA SUPRAFETELOR  DE PAJISTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI 

COSTESTI, JUDETUL BUZAU 
 
1. Cerere tip de inscriere la licitatie ; 
 
2.Caietul de sarcini;  
 
3 Formularul de contract de inchiriere ; 
 
4. Anuntul publicitar; 
 
5.Hotararea Consiliului Local  pentru aprobarea scoaterii la licitatie  a suprafetei de pajiste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     Anexa nr. 4 

                                  la Hotararea Consiliului Local nr.     / 2021 
 

ATRIBUTIILE COMISIEI  PENTRU ORGANIZAREA LICITATIEI 
 

Comisia constituita in componenta prevazuta in anexa nr. 4  la hotarare  trebuie sa respecte hotararea 
adoptata de consiliul local, regulile privind conflictul de interese si fiecare membru va da o declaratie  de 
compatibilitate inainte de inceperea licitatiei. 

Comisia pentru desfasurarea licitatei  ia decizii cu votul majoritatii membrilor sai si are urmatoarele 
atributii : 

-analizeza documentele depuse de ofertanti care au fost solicitate prin caietul de sarcini; 
-verifica daca sunt cel putin doua oferte valabile pe fiecare parcela /tarla ; 
–presedintele comisiei anunta ofertantii despre pretul de pornire al licitatiei si faptul ca  saltul minim va 

fi de 10% din pretul de pornire al licitatiei; 
-secretarul comisiei intocmeste procesul verbal al licitatiei semnat de toti membri comisiei ; 
- comisia  va comunica rezultatul licitatiei ofertantilor; 
- comisia va desemna ofertantii castigatori care au oferit pretul cel mai mare. 

 
Comisia va intocmi dosarul  inchirierii care va cuprinde : 

 -hotararea consiliului local  de aprobare a inchirierii ; 
  cu toate anexele; 
   -anuntul ;  

-procesul verbal al licitatiei cu toate ofertele depuse ; 
-contractele de inchiriere incheiate  si  semnate ;  

 
 
ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  

Comisia pentru solutinarea contestatiilor  va solutiona  cererile de la orice persoana participanta la 
licitatie care se considera vatamata intr-un drept in termen de 24 ore de la data organizarii licitatiei. Contestatia 
se se va solutiona in termen de 2 zile de la data depunerii cererii si va comunica  rezultatul persoanei care a 
depus contestatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  Cerere  
  
                                                Domnule Primar , 
 
 Subsemnatul ________________________________ legitimat cu  Ci seria ____ 
nr______________ eliberat de SPCLEP Buzau ,crescataor de animale in comuna Costesti ,judetul Buzau ,satul 
_____________ va rog sa-mi aprobati inchirierea suprafetei de   ___________ha pasune In : 
T      P     =         ha  
T      P     =         ha  
 Mentionez ca detin un numar de : 
-bovine adulte____ cap  
Tineret Bovin _____cap  
 -ovine ______cap; 
Tineret ovin ___cap  
-caprine  _____cap; 
care sunt inscrise in RNE si registrul agricol al comunei . 
Precizez ca accept prevederile caietului de sarcini  , instructiunilor pentru ofertanti  si ale contractului de 
inchiriere . 
                      
 
 
Data  _________                                     Semnatura __________________ 
 
 
 
 
Se va anexa obligatoriu : 
-copie CI/Bi pentru personae fizice  
-copie  certificat de inmatriculare al societatilor comerciale sau autorizatia  pentru    
  personae fizice;  
-dovezile  de plata  a taxei de participare = 10 lei /oferta 
 - garantia de participare de 2% din valoarea chiriei (90 lei/ ha x suprafata ) 
-certificat doveditor  din care sa rezulte  ca ofertantul nu are datorii catre bugetul  local ; 
-adeverinta cu nr de animale  eliberata de la RNE si de Registrul agricol al comunei ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    CAIETUL DE SARCINI  
 
Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda  cel putin urmatoarele elemente : 
 

1.Temeiul juridic . 
 

     2. Obiectul  inchirierii; 
 
3.Durata contractului  de inchiriere. 
 
4. Nivelul minim al chiriei. 
 
5. Incetarea contractului  
 

      6.Drepturile si obligatiile partilor . 
 
      7. Solutionarea litigiilor . 

 
8. Dispozitii finale . 
 
9. Instructiuni pentru ofertanti . 
 
10. Contractul de inchiriere -formular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.Temeiul juridic : 
In conformitate cu : 
-prevederile art. 362, alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2019  privind administratia publica locala, potrivit 
carora  vanzarea, concesionarea si inchirierea  se fac prin licitatie publica organizata in conditiile legii; 
-hotararea consiliului local prin care s-a aprobat pretul minim de pornire al licitatiei; 

      -prevederile OUG nr 34/ 013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea  pajistilor permanente si 
pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr.  18/1991cu modificarile ulterioare; 
      -prevederile Ordinului  Ministerului Agriculturii si dezoltarii rurale  si Ministerului Dezvoltarii Regionale  si 
Administratiei Publice nr 407/ 31 05 2013  pentru aprobarea contractelor-cadru  de concesiune si inchiriere  
suprafetei de pajisti in domeniul public si privat al comunelor ,oraselor,respectiv al municipiilor modificat prin 
Ordinul nr. 571/371/2015; 
      -prevederile  HGR nr 1064/24 12 2013  pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru  aplicarea 
prevederilor  Ordonantei de Urgenta  a Guvernului nr 34/2013  privind organizarea , administrarea si 
exploatarea pajstilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii  fondului funciar nr 18/1991; 
       -Prevederile Ordinului  nr  544/  2013   Ministerului si Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind  
metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale  pe hectar de pajiste; 
 2. Obiectul  inchirierii: 
     Inchirierea priveste suprafata de pasune care se poate inchiria apartinand domeniului privat al comunei 
Costesti in suprafata de 17,71, repartizata pe sate care va fi inchiriata conform legii  crescatorilor de animale 
care  le au inregistrate in RNE  si registrul agricol al comunei. 
     Suprafetele supuse inchirieri sunt prezentate in anexa nr. 1 la hotarare . 
     3.Durata contractului  de inchiriere: 
     Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 7 ani care poate fi prelungit cu acordul partilor, pe o 
     perioada fara a depasi 10 ani. 

 4. Nivelul minim al chiriei: 
  Pretul minim de pornire al licitatiei  privind inchirierea suprafetei de pasune va fi de 90 lei / ha. 
Chiria stabilita in urma licitatiei va fi indexata anual cu rata inflatiei sau deflatiei;  
Modul de achitare cat si clauzele pentru nerespectarea obligatiilor de plata sunt stabilite prin contractul de 
inchiriere stabilit in anexa nr. 5  la hotarare . 
Plata chiriei se va face in doua transe, respectiv 30% pana la data de 1 mai si 70% pana la data de 30 
octombrie.  
Intarzierea la plata se penalizeaza cu o,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de intarziere, 
cuantum ce nu se va modifica pe percursul derularii contractului. 
In sarcina locatarului revine si plata taxa teren extravilan datorat conform hotararii Consiliului Local privind 
aprobarea taxelor si impozitelor locale aferente fiecarui an. 
5. Incetarea contractului: 
Contractul de inchiriere incheiat inceteaza : 
 -la expirarea termenului pentru care s-a incheiat contractual daca partile nu convin de comun acord  
prelugirea acestuia; 
-neplata chiriei pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului  

     - în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de 
animale; 



     - păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 
      - în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, 
cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de  judecată; 
     - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
locatarului; 
      - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
locatorului; 
      - în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
      - neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 
      - în cazul vânzării animalelor de către locatar; 
      -schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru  care a fost închiriat terenul; 
     - în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită. 
 
    6.Drepturile si obligatiile partilor : 
    Drepturile locatorului: 
    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua 
numai cu notificarea prealabilă a locatarului 
    b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal; 
    c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare; 
    d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte; 
    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora. 
          Obligaţiile locatarului: 
    a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor  
         ce fac obiectul prezentului contract; 
    b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea  
        totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
    c) să plătească chiria la termenul stabilit; 
    d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei  
        de păşunat; 
    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a  
        unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3  
       UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 
    f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
    g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 
    h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 
    i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 
    j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a  
      excesului de apă, de fertilizare, anual; 
    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile  
       legale în vigoare; 
    l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi  
      libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 
    m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract  
        în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 
     Obligaţiile locatorului: 
    a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract  
        de închiriere; 
    b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile  
        prevăzute expres de lege; 
    c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere  
       drepturilor locatarului; 
    d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea  



         clauzelor prezentului contract. 
  7. Solutionarea litigiilor: 
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi  
        soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi  
        rezolvate prin instanţele de judecată. 
    2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 
    3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul  
     respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
    8. Dispozitii finale . 
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul  
       executării sale, cu acordul părţilor. 
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului  
        contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite  
        prin hotărâre a consiliului local. 
    4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în  
        neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă  
        prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
    Forţa majoră 
    1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum 
este definită de lege. 
    2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin 
telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către 
autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea 
obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu 
va pretinde penalităţi sau despăgubiri. 
   Dacă în termen de  24 de ore  de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi 
notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea 
contractului. 
    Notificări 
    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal. 
    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 
    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 
     9. Instructiuni pentru ofertanti : 

Licitatia organizata va fi: LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE si se va desfasura la o data stabilita 
de Primarul comunei Costesti, data ce va fi anuntata intr-o publicatie de interes local, precum si la sediul 
Primarieii Comunei Costesti, judetul Buzau . 



Inscrierea la licitatie se face  pana la data de           2021,  ora 11 la secretariatul Comunei  Costesti. 
Pentru inscrierea la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca: 
-taxa de participare la licitatie in valoare de 10  lei  /oferta      
- garantia de participare de 2% din valoarea chiriei pe suprafata  (86 lei/ ha x suprafata)  
 Pentru calcul corect al suprafetei  solicitate s-a stabilit incarcatura optima de animale pe ha  astfel: bovine  3 
cap/ ha  si ovine 15 cap/ha . 
-certificat doveditor  din care sa rezulte  ca ofertantul nu are datorii catre bugetul  local ; 
Taxa de participare la licitatie si garantia de participare la licitatie se va achita la caseria unitatii. Restituirea 
garantiei de participare in cazul ofertantilor care au fost declarati neadjudecati se efectueaza la cerere la caseria 
unitatii, iar pentru ofertantii castigatori se va constitui garantie pentru contractul incheiat. 
Pretul de pornire al licitatiei va fi de 86 lei/ ha. 
Saltul minim va fi de 10% din pretul de pornire al licitatiei. 
Pentru ca licitatia sa fie valabila trebuie sa existe cel putin doua oferte valabile  pe imobil (adica  parcelele pe 
sate delimitate pentru organizarea unui pasunat corect). 
Ofertantii vor depune un plic inchis pe care se scrie –pentru licitatie pajiste     2019, ora 11, cu urmatoarele 
documente : 
-cererea tip cu toate documentele solicitate : 
-copie CI/Bi pentru personae fizice  
-copie certificat de inmatriculare al societatilor comerciale sau autorizatia  pentru    
  personae fizice;  
-dovezile  de plata  a taxei de participare = 10 lei /oferta; 
- garantia de participare de 2% din valoarea chiriei (90  lei/ ha x suprafata); 
-certificat doveditor  din care sa rezulte  ca ofertantul nu are datorii catre bugetul  local;  
-adeverinta cu nr. de animale eliberata de la RNE si de Registrul agricol; 
Cererile si caietul de sarcini  pot fi procurate de la sediul unitatii. 
Castigatorul licitatiei va fi desemnat ofertanatul care ofera cel mai mare pret pe  suprafetele (parcelele stabilite 
pentru organizarea unui pasunat rational ) solicitate.  

 Daca la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei nu  se prezinta doua oferte valabile pe parcela, 
licitatia se va publica din nou  in termen de 7 zile pentru organizarea unei noi licitatii. Daca nici la aceasta data 
nu se prezinta doua oferte valabile,  se va publica din nou licitatia in termen de 7 zile si se va organiza licitatie  
prin negociere directa pentru ofertele valabile care se  depun. Suprafata ramasa nelicitata se va atribui prin 
negociere directa  cetatenilor crescatori de animale si  acelor participanti la pretul care nu va fi mai mic decat 
cel prevazut in caietul de sarcini plus un pas de strigare . 

Contractul de inchiriere se va incheia in termen de 10 zile  de la data adjudecarii. 
Din taxa de participare la licitatie se suporta cheltuielile pentru organizarea licitatiei (anunt organizare 

licitati, cheltuieli materiale). 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

                                                                            Anexa 5 
                                                                  LA Hotararea Consiliului Local nr.        / 2021  

   
    Comuna  Costeşti 
    Judeţul Buzău 
    Nr. ............./……… ................. 
 

CONTRACT 
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul 

privat al comunei Costesti 
 
                    Încheiat astăzi .................. 
 
    I. Părţile contractante 
    1. Între Comuna Costeşti cu sediul in comuna  Costesti, judetul Buzau, telefon/fax 0238/536158, având codul 
de înregistrare fiscală 2407559, cont deschis la ........, reprezentat legal prin primar  GIOABA NICOLAE, în 
calitate de locator şi: 
    2.  _____________________________  cu domiciliul în localitatea ____________, str. 
___________________ nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul .__________ având CNP/CUI 
____________________, nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) ....../....../.______, contul nr. 
_____________ deschis la _________________ telefon _____________, fax ._________________ 
reprezentată prin ________________ cu funcţia de _____________________, în calitate de locatar, 
__________ 
     *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor 
membrilor formei asociative. 
 
    la data de ...................................., 
    la sediul locatorului Comuna Costesti ,judetul Buzau, 
    în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Costeşti, judeţul  Buzău de aprobare a închirierii nr.      din  14.02.2020, s-a încheiat prezentul contract 
de închiriere. 
    II. Obiectul contractului 
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pasunii aflate în domeniul privat al comunei Costesti 
pentru păşunatul unui număr de _____ animale din specia 
_____________________________________________________, situată în blocul fizic   ________, tarlaua 
_________, parcela __________________, în suprafaţă de _________ ha (identificată) aşa cum rezultă din 
datele cadastrale  şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract. 
    2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la 
data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract. 
    3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele: 



    a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea 
contractului: ................................................; 
    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi 
manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, 
conform caietului de sarcini: ...............; 
    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: 
.......................................................... . 
    4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza 
potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de 
orice sarcină, bunul închiriat. 
    5. Obiectivele locatorului sunt: 
    a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 
    b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului 
vegetal; 
    c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte. 
    III. Durata contractului 
    1. Durata închirierii este de  7 ani, începând cu data semnării prezentului contract, cu respectarea perioadei de 
păşunat, respectiv 1 mai – 1 noiembrie  a fiecărui an. 
    2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă tinand cont de respectarea clauzelor 
contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajiste si alte asemenea, cu conditia ca prin 
prelungire sa nu depaseasca  termenul maxim de 10 ani prevazut la art 9 alin (2)  din Ordonanta de urgenta  a 
Guvernului nr. 34/2013,  aprobata  cu modificari si completari prin Legea nr 86/2014 ,cu modificarile. 
    IV. Preţul închirierii 
    1. Preţul închirierii este de ________ lei/ha/an, care se va  fi indexat  anual cu rata inflatiei sau deflatiei  
fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de 
consiliul judeţean, conform prevederilor art. 84 alin. (2) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare 
de_________   lei. 
    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei, deschis la Trezoreria 
Buzau sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale. 
    3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de  1 mai  şi 70% până la data de  30 octombrie. 
    4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de 
întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului. 
    5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 
 V. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
    1. Drepturile locatarului: 
    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de 
închiriere. 
 2. Drepturile locatorului: 
  a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 
Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului ; 
    b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal; 
    c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, 
conform legislaţiei în vigoare; 
    d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte; 



    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură 
executarea acestora. 
    3. Obligaţiile locatarului: 
    a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 
    b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este 
interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
    c) să plătească chiria la termenul stabilit; 
    d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 
    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în 
vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 
    f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
    g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 
    h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 
    i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 
    j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de 
fertilizare, anual; 
    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la 
încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 
    m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin 
egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 
    n) să plătească 30% din prima de asigurare. 
    4. Obligaţiile locatorului: 
    a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere; 
    b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 
    c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului; 
    d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului 
contract. 
 
    VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi 
    Locatorul răspunde de: - verifica respectarea clauzelor de catre locatar ce decurg din legislatia  de protectia 
mediului. 
    Locatarul răspunde de: sa respecte toate prevederile si proceduile ce decurg din legislatia de protectia 
mediului. 
   -distrugerea musuroaielor, curatirea de pietre, maracini, resturi vegetale uscate, inlaturarea excesului de apa, 
interzicerea arderii vegetatiei pajistilor, sa respecte perioada de pasunat (1 .05.-15 .11 a fiecarui an ). 
 
 
 
    VII. Răspunderea contractuală 
    1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage 
răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
    2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele 
stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune. 



    3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere. 
    VIII. Litigii 
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată. 
    2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 
    3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 
din Codul civil. 
    IX. Încetarea contractului 
    Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 
    a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de 
animale; 
    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 
    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza 
documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 
competentă instanţa de judecată; 
    e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina locatarului; 
    f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina locatorului; 
    g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
    h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 
    i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 
    j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat 
terenul; 
    k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită. 
    X. Forţa majoră 
    1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum 
este definită de lege. 
    2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin 
telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către 
autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea 
obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu 
va pretinde penalităţi sau despăgubiri. 
    3. Dacă în termen de 24  ore  de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi 
notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea 
contractului. 
 
 XI. Notificări 
    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 



    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal. 
    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 
    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 XII. Dispoziţii finale 
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu 
acordul părţilor. 
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face 
numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului 
local. 
    4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, 
în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
    5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa 
părţilor. 
    6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de doua  exemplare, din care unul pentru locatar si unul 
pentru locator  astăzi, ________ ____, data semnării lui, în Primăria Costesti . 
 
 
 
                               LOCATOR                                                             LOCATAR 
      Consiliul Local COSTESTI                                           ____________________ 
                 Primar: dl GIOABĂ NICOLAE    
    
 
 
 
 
                 Semnatura ________________ 
 
                                                                        
 
 

Vizat  secretar, 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
	

	

	

	

	

 


