ROTA-RARE
privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor din domeniul
privat al comunei Micfalau in anul 2018

Consiliul Local al Comunei Micfalau , judetul Covasna
Intrunit an sedinta sa publica ordinara din luna martie 2018
Analizand :
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Micfalau
si proiectul de
hotarare privind aprobarea initierii procedurii de inchirierc a pasunilor din
domeniul privat al comunei Micfalau in anul 2018;
Avand in vedere:
- raportul compartimentului contabilitate,
- raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura,
- avizul Secretarului comunei,
In baza prevederilor :
- art.3 lit. d), art.9, alin.(2), (3) r (7 2) si (73), art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea §i exploatarea pajistilor permanente §i pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art 6-10 din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013, cu modifficarile si completarile ulterioare,
- Ordinul MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii
optime de animale pe hectar de pajiste:
- Ordinul nr. 407/2051 din 2013 al MADR si MDRAP pentru aprobarea
contractelor - cadru de concesiune §i inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in
domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor cu
modificarile si completarile aduse de Ordinul nr.571/2015;
- art. 33 a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Legea nr. 287/20109-Codul Civil-Cartea III-a, Titlu II, Cap.l;

- avand in vedere parcurgerea proocedurui privind transparentei decizionale
in regim de urgenta conform art.7 alin.13 din Legea n1'.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica.republicata,
In temeiul art.36 alin (2), lit.c) , alin.(5) lit.b), alin.(9) si art.45 alin.(3) §i art. 115
_ alin.(l), lit. b) din Legea n1'.215/2001 privind administrajia
publica locala
republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
HOT A.RA.$TE:
Art. 1 .(1) Se aproba initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa, a
urmatoarelor trupuri de pasune aflate in domeniul privat la comunei Micfalau , In
scopul punerii In valoare ~i folosirii optime prin pasunat continuu, crecatorilor de
animale , persoane fizice sau juridice, membrii ai colectivitatii locale sau care au
sediul social de pe raza unitatii administrativ teritoriale comuna Micfalau ,avand
animalele inscrise In Registrul National al Exploatatiilor si Registrul Agricol:
a) Localitatea Micfalau

Trupul de pasune Medvekes

b)) Localitatea Micfalau

Trupul de pasune Penzes Szarhegy

- 61 ha pasune.
-101 ha pasune

(2)Trupurile de pasune prevazute la alin.(l) se inchiriaza pentru 2 ani ,
incepand cu data incheierii contractului inchiriere pana la data de 31.12.2020 cu
posibilitatea prelungirii prin act aditional, cu conditia ca prin prelungire sa nu se
depaseasca termenul maxim de 10 ani.
Art. 2. (1) Inchirierea se va face In baza cererii depuse §i inregistrata de
crescatorul de animale In conditiile art. 9 alin. (2)- (22) din OUG nr.34/2013 cu
modificarile si completarile ulterioare
si a art. 6 din HG 1064/2013 si se atribuie
crescatorului de animale proportional cu efectivele de animale detinute In
exploatatie.
(2) La inchirierea pasunilor are drept de preferinta asociatia patrimoniala
membrilor colectivitatii locale, proprietary de animale inscrise in RNE.

a

Art.3.(1) Inchirierea pasunilor se poate face doar crescatorilor de animale
care asigura 0 incarcatura optima de animale pe hectar de pajiste de 1 UVM/ha, dar
nu mai mica de 0,3 UVM / ha.
Art.4. Cererile crescatorilor de animale referitoare la inchirierea trupurilor de
pa~une se pot depune la sediul Primariei comunei Micfalau pana la data de 25
aprilie 2018.

Art. 5. (1) Se aproba pretul de inchiriere si incarcatura optima de animale pe
hectar pentru trupurile de pasune prevazute la art.l, astfel:
Nr.
Crt.

1

Localitatea/
Denumirea
trupului
de
pasune

Micfalau

Suprafata
destinate
inchirierii

Date
identificare

Pre]
de
inchiriere

pasuni

Lei/ha

ha

61 ha

Bloc fizic

3 euro/ha

262,271

Medvekes

Incarcat
ura
optima
de
animale

N r. Animale/
Specie
animale

UMV/ha

Pentru
incarcatura
optima

0,43
UVM

175
,sau

ovme

50 cap.bovine
2

Micfalau
PenzesSzarhegy

101 ha

bloc fizic
,363
368,369,

3 euro/ha

0,89
UVM

602
ovine

(2) Incarcatura optima de animale pe hectar de pajiste este cea prevazuta in
Ordinul M.A.D.R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime
de animale pe hectar de pajiste si rezulta din calculul efectuat de Directia pentru
Agricultura a [udetului Covasna.
(3) - Chiria stabilita conform alin .1. nu include taxa pe teren stabilita de Codul
fiscal in sarcina chiriasului.
Art. 6. Se aproba proiectul Contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti
a£late in domeniul privat al comunei Micfalau conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare
Art.7. Se imputerniceste domnul Demeter Ferenc primarul comunei Micfalau
sa semneze in numele si pe seama Comunei Micfalau contractele de inchiriere.
Micfalau la 23 martie 2018
Contrasemneaza

secretar

Mikola Roza

_C'
Nr.25

capete

CONTRACT
de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniuI privat
aI comunei MICFALAU

I.
pARTILE CONTRACTANTE:
Comuna Micfalau , cu sediul in loc. Micfalau , nr.165 judetul Covasna
avand codul de
inregistrare
fiscala
16410805
reprezentata
legal prin
Primal'
Demeter
Ferenc
in cal itate de LOCATOR;
Si
, cu exploatatia")
din localitatea
2. ____________________
__
, judetul
Covasna
nr.
avand
CNPICUI
nr. din Registrul
national
al exploatatiilor
eRNE)
1
1
contul
nr.
deschis
la
--------telefon
reprezentata
legal
prin
in cal itate de LOCA TAR.
*) In cazul formei asociative se cornpleteaza
exploatatiilor membrilor formei asociative.

de catre reprezentantul

legal al acesteia cu datele

In temeiul prevederilor
codului civil, al prevederilor
art. 123 alin. (2) din Legea
administratiei publ ice locale nr. 215/2001, republ icata, cu rnodificari Ie si cornpletari Ie u Iterioare,
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, precum si
al HCL nr._/20 18 , s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
II. OBIECTUL CO TRACTULUI
1. Obiectul prezentului contract II constituie inchirierea suprafetelor de pajiste astfel:
a) parcel a 111 suprafata de
ha, situata in blocul fizic
, denumirea
________
, identificata In tabelul cu suprafetele disponibile pentru inchiriere la nr. crt.
__
si in schita anexa la procesuJ verbal de predare a terenului, pe care au dreptul sa pasuneze
un numar de __
animale din specia
_
b) parcela In suprafata de
ha, situata In blocul fizic
, denurnirea
________
identificata 'in tabelul cu suprafetele disponibile pentru inchiriere la nr. crt.
__
si in schita anexa Ja procesul verbal de predare a terenului, pe care au dreptul sa pasuneze
un numar de __
animale din specia
_
2. Predarea-prirnirea
obiectului inchirierii, se efectueaza pe baza de prcces-verbal insotit
de schite de amplasament, In term en de 5 zile de la data sernnarii contractului, proces-verbal care
devine anexa la prezentul contract.
3. Obiectivele locatorului sunt:
a) adrninistraea pajistilor comunale;
b) mentinerea suprafetelor de pajisti;
c) realizarea pasunatului rational pe grupe de animale ~i pe tarIale, cu scopul mentinerii calitatii
covorului vegetal;
d) cresterea productiei de masa verde/ha paj iste.

III. DURATA CONTRACTULUI
Ourata inchirierii este de
contract, pana la 31.12.2020, cu respectarea

ani, incepand
perioadei de pasunat,
2

cu data sernnarii

prezentului

IV. PRETUL INCHIRIERII
1. Pretul inchirierii este de:
a)
lei/halan, respectiv
lei/parcela/an,
pentru parcela de la
pozitia l , a) a capitolului "Obiectul Contractului";
b)
lei/ha/an, respectiv
lei/parcelalan,
pentru parcela de la
pozitia l . b) a capitolului "Obiectul Contractului";
2. Chiria pentru intreaga suprafata care face obiectul prezentului contract este de
lei/an.
-----3. Suma totals prevazuta la punctul 2 va fi platita prin ordin de plata In contul primariei
comunei Micfalau ,deschis la trezoreria Sf Gheorghe sau In numerar la casieria prirnariei.
4. Plata chiriei se face pana la data 31 martie a fiecarui an, pentru anul calendaristic
anterior.
5. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0, 1% pentru fiecare zi de intarziere, care
se calculeaza pana in ziua efectuarii platii.
6. Independent de plata chiriei, locatarul are obligatia de plata a taxei pe terenul inchiriat,
conform legislatiei in vigoare, pana la data de 31 decembrie a anului in curs.
V. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE pARTILOR:
1. Drepturile locatarului:
a) de a exploata In mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, pajistile care fac obiectul
contractului de inchiriere.
2. Drepturile locatorului:
a) sa inspecteze suprafetele de pajisti inchiriate, verificand respectarea obligatiilor asumate de
locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a locatarului.
b) sa predea pajistea locatarului, indicandu-i limitele, precum ~i inventarul existent pe baza de
proces-verbal;

c) sa solicite utilizatorului situatia lucrarilor realizate cu contravaloarea acestora si justificarea
aferenta;
d) sa-si dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urrneaza a f executate de locatar pe pajiste;
e) sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre locatar pe pajiste si sa confirrne prin
semnatura executarea acestora;
f) sa rezilieze unilateral contractual, in oricare moment al derularii acestuia, in cazul in care
chiriasul nu-si indeplineste obligatiile asurnate.
3. Obligatiile locatarului:
a) sa asigure exploatarea eficace, in regim de continuitate ~i de permanents a pajistilor ce fac
obiectul prezentului contract, in conditiile impuse de Amenajamentul Pastoral;
b) nu poate subinchiria bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea totala sau
partials este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute;
c) cu acordul scris allocatorului, locatarul po ate sa cesioneze contractu I de inchiriere sotului care
participa la exploatarea bunurilor inchiriate sau descendentilor sai majori, cu conditia ca pana la
dta cesionarii sa fie achitate toate obigatiile contractuale (inclusiv plata chiriei si a taxei pe teren
aferenta), de catre locatarul initial;
d) sa plateasca chiria la terrnenul stabilit, precum si taxa pe terenul inchiriat in conditiile
legislatiei in vigoare;
e) sa respecte eel putin incarcatura minima de UVMlha prevazuta pentru fiecare parcela
inchiriata, In to ate zilele perioadei de pasunat;
f) sa comunice In scris Prirnariei, in termen de 5 zile, de la vanzarea animalelor sau a unora
dintre acestea, In vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de UVM/ha In toate zilele
perioadei de pasunat;
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g) pana in data de 31 martie a fiecarui an, sa prezinte locatorului adeverinta de la medicul
veterinar cu efectivul de animale pe care il detine si care este inscris in RNE si la registrul agricol
al prirnariei;
h) pana in data de 30 aprilie a fiecarui an, sa prezinte locatorului un raport cu situatia lucrarilor
efectuate pe terenul inchiriat, insotit de documente justificative (daca este cazul);
i) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat;
j) sa nu pasuneze cu alte animale decat cele declarate in registrul agricol al comunei si in RNE;
k) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarIale;
I) sa intrcduca animalele la pasunat numai In perioada de pasunat stabilita;
m) sa nu intrcduca anirnalele la pasunat In cazul excesului de umiditate a pajistii;
n) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de intretinere prevazute de Amenajamentul
pastoral pentru
fiecare parcela inchiriata, in fiecare an;
0) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, In conformitate cu prevederile legale 111
vigoare;
p) sa permita proprietarilor de animale de pe raza localitatii unde este situata pasunea inchiriata,
sa pasuneze cu animalele proprii, fara perceperea nici unei taxe sau alte conditii;
p) sa restituie locatorului, In deplina proprietate, bunurile de retur, In mod gratuit si libere de
arice sarcini, la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la terrnen;
r) sa restituie concedentului suprafata de pajiste ce face obiectul prezentului contract, In conditii
eel putin egale cu cele de la mornentul incheierii contractului;
4. Obligatiile locatorului:
a) este obligat sa nu II tulbure pe locatar In exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract
de inchiriere;
b) nu are dreptul sa modifice In mod unilateral contractu I de inchiriere, In afara de cazurile
prevazute expres de lege si de clauzele din contract;
c) este obligat sa notifice locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere
drepturilor locatarului, inclusiv pierderea totala sau partial a dreptului de proprietate ca urmare a
unor hotarari j udecatoresti;
d) sa constate si sa comunice locatarului, orice atentionare referitoare la nerespectarea clauzelor
prezentului contract.
VI. RAsPUNDEREA
CONTRACTUAL}.
1. Nerespectarea
de catre partile contractante, a obligatiilor prezentului contract de inchiriere,
atrage raspunderea contractuala a parti! In culpa.
2. Forta majora, exonereaza partile de raspundere. Aparitia si incetarea cazului de forta majora se
va comunica celeilalte parti In termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de 0 notificare scrisa, cu
confirmarea constatarii evenimentelor
de acest gen de catre autoritatile competente. In caz de
for1a majora, comunicata si constatata In conditiile de mai sus, exercitarea obligatiilor partilor se
decaleaza cu perioada corespunzatoare
acesteia, cu mentiunea ca nicuna din parti nu va pretinde
penalitati sau despagubiri.
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract de inchiriere inceteaza In urmatoarele situatii:
a) In cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-I exploata prin neasigurarea incarcaturii
minime de animale pe fiecare parcela, total sau in parte;
b) in cazul in care locatarul intarzie cu plata chiriei mai mult de 3 luni de la data lirnita de plata
prevazuta in contract;
c) pasunatul altor animale decat cele inregistrate In RNE;
d) la expirarea duratei stabil ite In contractu I de inchiriere;
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e) in cazul in care interesul national, judetean sau local 0 impune, prin denuntarea unilaterala de
catre locator In baza documentelor oficiale. In acest caz contractual poate f desfiintat in totalitate
sau partial, in functie de suprafata de teren necesara pentru eventualele investitii, contractual
fiind modificat prin act additional;
f) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin rezilierede catre locator;
g) in cazul nerespeetarii obligatiilor contractu ale de catre locator prin reziliere de catre locatar;
h) in cazul imposibilitatii
obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, Tara plata unei
despagubiri;
i) in cazul vanzarii animalelor de catre locatar;
j) schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajistii In alte scopuri dedit eel pentru care a fost
inchiriat terenul;
k) In cazul In care se constata, de catre reprezentantii
consiliului local faptul ca, pajistea
inchiriata nu este folosita;
I) in cazul in care unitatea adrninistrativ-teritoriala,
pierde dreptul de proprietate asupra terenului
ce face obiectul contractului, prin hotarare judeeatoreasea
definitiva si irevocabila, contractu I
inceteaza de plin drept, fara interventia instantei de judecata, in baza unei notifieari a
proprietarului;
m) in cazul in care unitatea administrativ-teritoriala,
pierde dreptul de proprietate asupra unei
parti a terenului ce face obiectul contractului,
prin hotarare judecatoreasca
definitiva si
irevocabila, contractul poate f modificat, in baza unei notificari a proprietarului,
cu privire la
terenul in cauza, urmand ca situatia nou creata sa se reflecte prin incheierea unui act aditional la
contract, daca ambele parti sunt de accord, iar daca nu sunt de accord, contractu 1 inceteaza de
plin drept, fara interventia instantei de judecata.
n) in cazul in care Chiriasul titular al contractului decedeaza, urmasii acestuia au obligatia sa se
prezinte in term en de 10 zile de la data decesului, la sediul primariei in vederea exprimarii
acordului de a prelua sau rezilia contractual.
Acest lucru se va face prin act aditional la
contractual de inchiriere in cauza. Totodata, urrnasii titularului contractului au obligatia de plata
a chiriei si a taxei pe teren aferente, pana la data decesului titularului.
In to ate situatiile prezentate mai sus, partea care invoca vreuna dintre situatii, este
obligata sa notifice in scris cealalta parte, in cel mai scurt timp de la aparitia acesteia.
VIII. LITIGII
I.Litigiile, de orice fel, ce vor decurge din exercitarea prezentului contract, vor f
solutionate pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru este imposibil, VOl' f rezolvate prin
instantele de j udecata,
2. Pe toata durata inchirierii, cele doua parti se vor supune legislatiei In vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.
IX. FORTA. MAJORA.
I. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la term en sau/si de
executarea In mod necorespunzator
- total sau partial - a oricarei obligatii care Ii revine In baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiei respective
a fost cauzata de fo1'ta majora, asa cum este definite de lege.
2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in terrnen de 5
(zile, ore), producerea evenirnentului ~i sa ia to ate masurile posibile In vederea limitarii
consecintelor lui.
3. Daca In term en de 20 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
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4. In cazul decesului locatarului,
continua derularea contractului.

mostenitorii

legali sau testamentari

ai exploatatiei

pot

X. NOTIFICARI
1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de' una dintre acestea
celeilalte, este valabil indeplinita, daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut In partea
introductiva a prezentului contract.
2. Tn cazul In care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recornandata,
cu confirmare de primire CA.R.) si se considera prirnita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal.
3. Daca notificarea se trimite prin mail sau fax, ea se considera primita In prima zi
lucratoare dupa cea In care a fost expediata.
4. Notificarea este considerata vaJabi1 indeplinita si in cazuJ in care se semneaza de
primire personal de catre destinatarul sau de catre un reprezentant al acestuia.
5. Convocarile in vederea clarificarilor diferitelor situatii aparute pe parcursul derularii
contractelor se VOl' face telefonic, 1a numerele de telefon din datele de contact ale partilor.
4. Notificarile verbale nu se iau in considerare, de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile, prevazute la alineatele precedente.
XI. DISPOZITII FINALE:
1. Prezentul contract, poate fi modificat si adaptat cu legislatia In vigoare pe parcursul
executarii sale, CLI acordul partilor.
2. Introducerea de clauze contractu ale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului
contract, se poate face numai prin act aditional, incheiat intre partile contractante.
3. Prezentul contract poate f modificat prin act aditional incheiat cu acordul partilor.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi In neconcordanta
cu prevederile sale.
5. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul
sau, reprezinta vointa partilor.
6. Prezentul contract poate f prelungit, in conditiile 1egii, prin act additional.
7. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, astazi
,
data sernnarii lui, la sediul locatorului,

LOCATAR

LOCATOR
Comuna Micfalau

6

