
R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii pajiştilor (păşunilor) din patrimoniul privat 

al comunei Corgota,judeţuf Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
ordinară, în dat� de 28 a • • o:. ; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2783/20.05.2020 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea închirierii pajiştilor 
(păşunilor) din patrimoniul privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova 
- Raportul nr. 2782/20.05.2020 întocmit de personalul din cadrul Compartimentului Registrul 
agricol şi cadastru şi Biroul economic-financiar - Comuna Gorgota, judeţul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Gorgota, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova; 

ln conformitate cu prevederile: 
-Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 39/25.10.2018 privind aprobarea proiectului de 
Amenajament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Gorgota, judeţul 
Prahova; 
-art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordinul Administraşie Publică nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activitatii de înbunatăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung ; 
-Ordinul comun al M.A.D.R. şi MD.R.A.P. nr. 407 /2051/2013 pentru aprobarea contractelor
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Administraţie Publică nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încarcăturii 
optime de animale pe hectar de pajişte; 
-art. 1777-1823 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Decizia nr. 79/10.02.2020 a Curţii de Apel Ploieşti - Secţia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal prin care s-a casat, în parte, Sentinţa recurată nr. 973/27.06.2019 a Tribunalului 
Prahova; 



Ţinând seama de cererile crescătorilor de animale din localitate înregistrate la Primaria 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b) şi c), art. 196 alin. (1), lit. 
a) şi art. 197 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ a GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.1. Se aproba inchirierierea pajistilor (pasunilor) proprietate privata a comunei 
Gorgota, judetul Prahova, in suprafata totala de 84 505 ha. 

Art.2. Se aproba Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini privind inchirierea 
pajistilor (pasunilor), conform Anexei nr. 1- parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.3. Se aproba Contract f/ de inchiriere-model, co'1form Anexei nr. Z - partt"' 
integranta din prezenta hotarare; 

Art.4. Durata inchir'eri: este de 7 a 1i, incepand cu d-ita semnarii contractului, 
cu p<1.;ibilitatea prelungirii p1..ntru inca o perioada, tinand cont de respectarea clauzelor 
con,1·. ctuale, v"lo..,rea investi,i'lor efectuate d � c-itrc loc,1t:.,r pe pajiste si altele asemenea, cu 
conuitia c� prin prdungir_ sa .1u s � dcy\scasca termenul m:1xim de 10 :mi prevazut la art. 9 
alin. (2) din Ordonanta de ur�1eJ1L.- t G11v rnului nr. 3,1/'2013, aprob1ta cu modificari si 
comr !etari prin Legţ.a nr. 86/2;)] 4, cu modifica rile ulterioare. 

Art.5. alin. (1). Pretul inchirierii este: 500 lei/ ha/ an. 
alin. (2). Plata chiriei anuale se face în doua transe, astfel: 

- pentru primul an (data semnarii contractului): 50% la data încheierii contractului si 50% in 
termen de 60 de zile de la semnarea contractului. 
-pentru restul perioadei contractuale: 50% pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an si 50% 
pana la data de 30 iunie a fiecarui an. 

Art.6. Se aproba constituirea Garantiei de buna executie de 5% din valoarea totala a 
contractului de închiriere pe 7 ani, garantie ce va fi constituita la data semnarii contractului de 
catre locatar. 

Neplata prestatiei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la reţinerea 
sumelor datorate, inclusiv a penalităţilor, din garanţia depusă de beneficiar la semnarea 
contractului de închiriere. 

Art.7. alin. (1). Se constitue Comisia de atribuire directa si evaluare, in vederea 
atribuirii contractelor de închiriere a pajiştilor (păşunilor) din patrimoniul privat al 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, în urmatoarea componenta: 

1. Dl. Frăţilă Marin - Viceprimar Comuna Gorgota Gorgota - PREŞEDINTE 
2. Dna. Nicolae Mariana - Referent - Primaria comunei Gorgota - SECRETAR 
3. Dna. Alecu Costela - Inspector - Pri maria comunei Gorgota - MEMBRU 
4. Dna. Ion Georgiana-Cristina - Inspector - Pri maria comunei Gorgota - MEMBRU 
5. Dl. Voicilă Vasile - Consilier Local - Consiliul Local Gorgota - MEMBRU 



Membri supleanti: 
1. Nicolae Florea - Consilier Local Comuna Gorgota 
2. lonită Alin-George • Inspec"or (poiit!st Ic cal) • Prh1aric.1 comunei Gorgota 

alin. (2). Comisia de atribuire directa si evaluare: 

este legal întrunita numai in prezenta tuturor membrilor, 
adopta decizii in mod autonom, numai pe baza documentatiei depuse de solicitanti si cu 
respecatrea prevederilor legale in domeniu si in vigoare, 
fiecare dintre membri comisiei beneficiaza de cate un vot, iar deciziile comisiei se adoptn 
cu votul majoritatii membrilor, 
întocmirea/redactarea tuturor documentelor rezultate din activitatea comisiei este 
asigurata de catre secretarul comisiei. 

alin. (3). Supleantii participa la sedintele Comisiei numai în situatia in care membri 
acesteia se afla in imposibilitate de participare datorita unui caz de incompatibilitate, caz 
fortuit sau fortei majore. 

Art.8. Atributiile Comisiei de atribuire directa si evaluare sunt: 
-asigura relatia dintre Primaria Comunei Gorgota si crescatorii de animale care 1s1 exprima 
dorinta de închiriere a pasunilor, in acest sens, pune la dispozitia acestora, contracost, 
Documentatia si caietul de sarcini al procedurii de atribuire, 
-completeaza o declaratie de impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa 
termenul limita de depune a cererilor de înscriere la atribuire directa, care se va pastra in 
dosarul închirierii; 
-analizeaza cererile si documentele depuse de catre solicitanti la atribuirea directa, 
-verifica respectarea incarcaturii optime de animale pe hectar, 
-împarte suprafetele de pajisti dupa cererea solicitantilor si proportional cu efectivele de 
animale pe care acestia le detin, 
-la constatarea ca o suprafata de pajiste este solicitata de catre 2 (doi) sau mai multi crescatori 
de animale, se va negocia direct cu acestia, criteriul de atribuire fiind: PRETUL CEL MAI MARE 
AL CHIRIEI, 
• lntocmeste: 

1. Raportul şedinţei privind îndeplinirea calităţii de participant la atribuirea directă 
pajistilor (pasunilor) proprietate privata a comunei Gorgota, judetul Prahova, care va fi semnat 
de catre toti membri comisiei, cat si de catre participantii la atribuire. 

La cerere, se va inmana cate o copie a procesului-verbal si participantilor. 
2.Hotărârile privind îndeplinirea calităţii de participant la atribuirea directă pajistilor 

(pasunilor) proprietate privata a comunei Gorgota, jude tul Prahova, 
Un exemplar al Hotărârii va fi înmânat pe bază de semnătură tuturor participanţilor la 

procedură. 
].Raportul procedurii de atribuire directa a pajistilor (pasunilor) proprietate privata a 

comunei Gorgota, judetul Prahova, 
ln procesul-verbal al sedintei de atribuire se va nominaliza suprafata de pasune 

atribuita astfel: 
„ 1

1 Jcul fizic ................. , tarlaua .............. , in suprafata ele ............. ha, identificata in schita 
cmexatu (plan de amplasame111) tL,rC fac" pt, ·te ain f11"1,;,. "'· , oces-\ crlJal." 

La cerere, se va inmana cate o copie a procesului-verbal si participantilor. 



4. Hotărârile de atribuire directa a pajistilor (pasunilor) proprietate privata a comunei 
Corgota,judetul Prahova. 

Un exemplar al Hotărârii va fi înmânat pe bază de senrnâtură tuturor participanţilor la 
procedură. 
-Aduce la cunostinta participantului la sedinta de atribuire directa declarat castigator, prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.) ce se considera primita de destinatar la 
data mentionata de oficiul postai sau prin semnatura de primire ca are obligatia ca, in termen 
de 7 zile lucratoare, sa se prezinte la sediul Primariei Comunei Gorgota, in vederea închirierii 
contractului de închiriere, dată la care va achita sau va face dovada plăţii Garantiei de buna 

executie a contractului de închiriere în cuantum de 5% din valoarea totala a contractului de 
închiriere pe 7 ani. 
-preda secretarului general al comunei, cu adresa de înaintare si opis, toata documentatia 
rezultata din procedura de închiriere, intr-un dosar care va fi numerotat, semnat si sigilat cu 
stampila institutiei si semnatura tuturor membrilor comisiei, 
- Intocmeste balanta suprafetelor de pajiste atribuite direct, cat si a supafetelor ramase 
disponibile, ce va fi predata primarului comunei, cu adresa de înaintare, pentru care se va 
organiza licitatia publica cu strigare în vederea închirierii. 

Art.9. alin. (1). Se constitue Comisia de solu,tionare a contestaţiilor la atribuirea 
directă a contractelor de închiriere a pajiştilor (păşunilor) din patrimoniul privat al comunei 
Gorgota, judeţul Prahova, în urmatoarea componenţă: 

1. Dna. Dănilă Anca 
2. Dna. Tatomir Mihaela 
3. Dl. Hornea Gheorghe. 

Membri supleanti: 
1. Frăţilă Marian 
2. Popa Bogdan 

- Secretar General - Pri maria comunei Gorgota - PRESEDINTE 
- Inspector - Primaria comunei Gorgota - SECRETAR 
- Consilier Local - Consiliul Local Gorgota - MEMBRU 

- Consilier Local Comuna Gorgota 
- Inspector - Primarii comunei Gorgo a 

alin. (2). Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

este legal întrunita numai în prezenta tuturor membrilor, 
fiecare dintre membri comisiei beneficiaza de cate un vot, iar deciziile comisiei se adopta 
cu votul majoritatii membrilor, 
întocmirea/redactarea tuturor documentelor rezultate din activitatea comisiei este 
asigurata de catre secretarul comisiei. 

alin. (3). Supleantii participa la sedintele Comisiei numai in situatia in care membri 
acesteia se afla în imposibilitate de participare datorita unui caz de incompatibilitate, caz 
fortuit sau fortei majore. 

Art.10. Atributiile Comisiei de soluţionare a contesta,tiilor sunt: 
-completeaza o declaratie de impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, la data 
primei întruniri a comisiei, 
- analizează şi soluţionează, în termenul legal prevăzut în documentaţia de atribuire, toate 
contestatiile formulate de fermieri cu privire la modul de desfasurare a atribuirii directe, 
contestaţii ce se depun la registratura Primariei Comunei Gorgota, motivate in drept si in fapt, 
aratandu-se probele pe care le administreaza si motivele de drept pe care se intemeiaza. 
- Intocmeste: 



1.Procesul-verbal al sedintei comisiei de sol11ţionar' a contestaţiilor, care va fi 

semnat de catre toti membri comisiei, cat si de catre participantii la atribuire. 
La cerere, se va inmana cate o copie a procesulu i-verbal si participantilor. 

2. Hotărâri de soluţionare a contestaţiilor, care vor fi înmânate pe bază de 
semnâtură tuturor participanţilor la procedură. 
-preda secretarului general al comunei, cu adresa de înaintare si opis, toata documentatia 
rezultata din activitatea comisiei, într-un dosar care va fi numerotat, semnat si sigilat cu 
stampila institutiei si semnatura tuturor membrilor comisiei. 

Art.11. Se imputerniceste Dl. lonut-Nicolae Dumitru, i n  calitate de Primar al comunei 
Gorgota pentru încheierea si semnarea contractelor de închiriere, prin atribuire directă, a 
pajiştilor (păşunilor) din patrimoniul privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Comisiile constituite conform articolului 7 şi articolului 9 .  

Art.13. În situaţia prelungirii stării de alertă sau instituirea stării de urgentă în funcţie de 
evoluţia epidemiei de Covid 19, Primarul Comunei Gorgota va stabili împreună cu C.L.S.U. 
Gorgota măsurile aplicabile pentru respectarea masurilor ele siguranţă şi prevenire a infecţiei 
cu Covid 19. 

P 1 '-· 1, .. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 16/2019 îşi încetează 
aplicabilitatea. 

.t\rt.1 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija 
Comisiilor constituite conform articolului 7 ş i  articolului 9, 

; ,1 11re la cunoştinţă public, prin publicare;, pe 
www.primariagorgota.ro. 

secretarului genaral al comunei, 
Prefectului judeţului Prahova, şi se 

pz.gina de inte ·net la , lre ;1: 

PREŞEDINTţ 
H 

Gorgota,28.05.2020 
Nr. 27 
Red/Dact AD./4ex 

Nr. consilieri in functie* 
Nr. consilieri prezenti 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abtineri 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /20 19  privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 

*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 
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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
privind inchirierea pajiştilor (păşunilor), aflate în proprietatea privată 

a comunei Gorgota,jude_tul Prahova 

Documentatia de atribuire cuprinde urmatoarele elemente: 

I. Informatii generale privind locatorul, 
II. I nstructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de inchiriere, 
III. Caietul de sarcini: 

1 . lnformatii generale privind obiectul închirierii 
2. Scopul închirierii 
3. Obiectul închirierii si conditii privind încheierea contractului 
4. Conditii generale ale închirierii 
5 .  Conditii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii 
6. Conditii specifice de solicitare, in vederea atribuirii directe 
7. Dosarul de participare la inchiriere 
8. lnstructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor 
9. Garantii 
1 0. Dispozitii finale 

IV. Anexe 

GORGOTA 

2020 



I .  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 

Locator: Comuna Gorgota, CIF 2845354 
Adresa postala: Localitatea Gorgota, str.Principala, nr.70, judetul Prahova, 
Email: primar@primariagorgota.ro , tel/fax: 0244 474 511; 0244 474 041. 

II .  INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA 

PROCEDURII DE INCHIRIERE 

- Procedura selectată este 1-\ TRIBUIRE DIRECTA conform prevederilor art. 9 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 34/2013. 
-Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 
-Locatorul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana 
interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens, prin punerea la dispozitia persoanei 
interesate a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport de hartie, prin grija 
personalului din cadrul Compartimentului Registrul agricol si cadastru si Biroului 
economic-financiar. 
-Pretul Documentatiei de atribuire este de 500 le i  ce poate fi achitată la caseria 
primăriei Comunei Gorgota sau la Trezoreria Boldeşti Scăeni în contul 
R073TREZ53921180250XXXXX. 

I I I. CAIETUL DE SARCINI 

Legislaţie relevantă 
-OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei 
publice nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
-0.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; 
-Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2· 6/2008 privind stabilirea 
1 iodului de implemenwre, J co •diţii'')r specifice şi c1 crilL'riilor de eligibilit, le pe·1tru 
aplicarea schemelor de pl,1ţi directe şi pL1ţi nc1ţional.- din.:ctc complementare în sectorul 
vegetal, pentru acordarea sp;ijinului 1feren� r /surilor c'c agro11ed1u şi zone defavoriz,. ,.e, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-negul..1mentul CE nr.1 974/2006; 
-Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice din mai 2013 pentru aprobarea contractului-cadru de 
concesiune/inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al 
comunelor, oraselor, respectiv municipiilor. 
-H.G. nr. 1064/2013 privind 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 



-H.C.l. nr. 39/25.10.2018 privind aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pentru 
pajistile aflate in proprietatea privata a comunei Gorgota, judetul Prahova; 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII 

Descrierea bunului care urm ea za sa fie inchiriat: 
-terenuri cu categoria de folosinta 1 -_" proprietate privata a Comunei Gorgota, 
conform Anexei nr. 1 la pre? nta docu .. 1 'natie de al! ibuire„ 

Destinatia bunului ce face obiectul inchirierii: 

-lnchirierea se face pentru mentinerea suprafetelor, punerea in valoare, folosirea optima a 
pajistilor si protectia mediului, cu asigurnrca incarcaturii optime de animale. 

Conditii de exploatare a inchirierii si obiectivele de ordin economic, financiar, 
social si de mediu, urmarite de catre proprietar privind exploatarea eficace a bunului 
ce face obiectul inchirierii: 

Prin realizarea închirierii pajistilor proprietate privata a comunei se vor obtine resurse 
financiare care se fac venit la bugetul local. 

Cresterea animalelor este o activitate economica importanta si trebuie facilitat accesul 
acestora la suprafetele de pajisti disponibile, aflate in domeniul privat al comunei Gorgota, 
in conditiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare 
a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajisti. 

Utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata care le permit executarea 
lucrarilor si activitatilor de intretinere a pajistilor. 

Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de 
mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu respectarea proiectului de 
Amenajament pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea privata a comunei Gorgota, 
judetul Prahova aprobat prin 11.C.L. nr. nr. 39/25.10.2018. 

Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee 
furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora astfel 
cum este prevazut in proiectului de Amenajament pastoral pentru pajistile aflate in 
proprietatea privata a comunei Gorgota, judetul Prahova aprobat prin H.C.L. nr. nr. 
39/25.10.2018. 

2. SCOPUL INCHIRIERII 

- menţinerea suprafeţei de pajişte; 
- realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii 
calităţii covorului vegetal; 
- creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte. 

3. OBIECTUL INCHIRIERII SI CONDITII PRIVIND INCHEIEREA 

CONTRACTULUI 

3.1. Obiectul închirierii ii constituie închirierea pajistilor (pasunilor) aflate în domeniul 
privat al Comunei Gorgota conform Titlului de proprietate nr. 92 439/16.09.2002, 
respectiv Titlului de proprietate nr. 36/15.09.2006, precum si planurile parcelare de 
amplasament, anexate prezentei document,1tii - J\nexa nr. 2. 
3.2. Terenurile sunt libere de sarcini si intra în posesia efectiva a locatarului odata cu 
semnarea procesului verbal de predare - primire. 



3.3. Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar atribuirea 
contractului de inchiriere se face numai dacă îndeplinesc condiţiile de calificare în 
conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându-se încărcătura 
de animale/ha deţinute în exploataţie de minim 0,3 UVM/ha pana la incarcatura maxima 1 
UVM/ha pentru fiecare lot în parte. 
3.3 Daca la data deschiderii ofertelor un ofertant detine un alt contract de concesiune sau 
închiriere pentru terenurile izlazuri/pajisti aflate în proprietatea Comunei Gorgota sau a 
altor localitati, atunci ofertantul respectiv nu poate sa participe la licitatie cu incarcatura de 
animalele detinute in exploatatie de 1 UVM/ha aferente contractul de concesiune sau 
închiriere încheiat anterior. 
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR ÎN UNITATI VITE MARI 

conform Regulamentului (CE) NR. 1974/2006 

Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de doi 1,0 UVM 
ani 
Bovine între sase luni si doi ani 0,6 UVM 
Bovine de mai putin de sase luni 0,4 UVM 
Ovine 0,15 UVM 
Caprine 0,15 UVM 
Scroafe reproducatoare > 50 kg este interzisa cresterea acestor animale pe 
Alte porcine suprafata concesionata pentru a evita 
Gaini ouatoare degradarea terenului 
Alte pasari de curte 

Pentru a calcula încarcatura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: 
se înmulteste numarul de animale care pasuneaza cu coeficientul prezentat în 
tabelul de mai sus, iar produsul se împarte la numarul de hectare utilizate pentru 
pasunat. 

4. CONDITII GENERALE ALE INCHIRIERII 

4.1. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA JNCHIRIERII 
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in  derularea închirierii sunt: 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice 

sarcini locatorului, la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile 
care fac obiectul inchirierii-pasunea 

b) bunuri proprii - sunt bunurile care Ia încetarea contractului de închiriere, 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. 

Orice investitie sau amenajare care este necesara scopului pentru care a fost închiriat 
terenul, se va realiza numai in baza unei Autorizatii de Construire insotita de toate avizele 
cerute de lege ( ex. : certificat de urbanism, Acord de mediu, avize de racordare, aviz PS!, 
etc.,/dupa caz). 
4.2. OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTJA MEDIULUI ŞI A PERSOANELOR 

Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare pe 
parcursul derularii contractului de închiriere, cad in sarcina locatarului, motiv pentru care 
acesta va obtine pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare pe care are 
obligatia sa le respecte. 



Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate, împotriva 
atacurilor animalelor din ferme. 

4.3. OBLIGATIVITATEA ASIGURARII EXPLOATARII IN REGIM DE CONTINUITATE S/ 
PERMANENTA: 

Pe durata contractului de închiriere, locatarul are obligativitatea exploatarii in regim 
de continuitate si permanenta a terenului închiriat cat si a bunurilor realizate prin grija 
acestuia. 

4.4. INTERDICT/A SUBINCHIRIERII BUNULUI INCHIRIAT / POSIBILITATEA 
SUBCONCESIONAR/1 DUPA CAZ 

Dupa atribuirea directa a terenului si încheierea contractului de închiriere, locatarul 
nu poate subinchiria terenul, iar in acest sens se va prevede o clauza in contractul de 
închiriere. 

4.5. DURATA INCHIRIERII 
Durata inchirierii este de 7 'lni, in,::e:iand cu data scmn:irii contractului, cu 
posibilitatea p1elungirii pentru in1:-1 o perioada, tinand cont d ... respectarea clat.. .. '-:or 
contractu.1le, valoarea investitiilor efectu te ele catre locat--r pe p�1jiste si altele asemenea, 
cu conditia ca prin prelun0 irc sa 1lll se depaseasca termenul maxim de 10 ani prevazut h 
art. 9 alin. (2) din Ordonanta Je Pr

b
enta a Guvernului nr. 34/2013, aprob,1ta cu modificari si 

completari prin LLgca nr. 86/2011, cu .nouific::-.rile ulte1 io;m:. 

4.6. PRETUL CHIRIEI 
Pretul închirierii este: 500 lei / ha / an 
Plata chiriei anuale se face in doua transe, astfel: 

- pentru primul an  (data semnarii contractului): 50% la data încheierii contractului si 50% 
in termen de 60 de zile de la semnarea contractului. 
-pentru restul perioadei contractuale: 50% pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an si 50% 
pana la data de 30 iunie a fiecarui an. 

Modalitatea de plata si sanctiunile in caz de intarziere la plata/neplata chiriei sunt 
prevazute in contractul de închiriere încheiat de locator si locatar. 

5. CONDITII SPECIALE IMPUSE DE NATURA BUNURILOR CE FAC OBIECTUL 
INCHJRIERII, CUM SUNT: 

Pentru bunul ce face obiectul acestei inchirieri, nu se impun conditii speciale, acesta 
se afla in interiorul unei arii protejate SIT NATURA 2000 si se impune respectarea 
prevederilor actelor normative in domeniu si in vigoare. 

Pentru protectia mediului si protectia muncii nu sunt necesare conditii speciale, ci 
numai conditii impuse de activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in obiectivul de investitii 
care se va realiza prin grija locatarului. 

6. CONDITII SPECIFICE DE SOLICITARE, IN VEDEREA ATRIBUIRII 
DIRECTE: 
6.1. - privind ofertantii PERSOANE JURIDICE: 
- sa fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comertului din judetul Prahova: - cu 
sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Gorgota cu cel putin un an înainte 
de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. 



6.2. - privind ofertantii ASOC[ATII ALE PROPRrETAR[LOR DE ANIMALE - CRESCATORI 
LOCALI: 
-sa fie asociatie infiintata conform O.G. nr. 26/2000, inscrisa in registrul asociatiilor si 
funclatiilor cu sediul social pe teritoriul localitatii Gorgota, legal constituite cu cel 
putin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. 

6.3. - privind ofertantii PERSOANE FIZICE: 
- sa aiba domiciliul legal sau resedinta pe raza localitatii Gorgota, judetul Prahova. 

7. DOSARUL DE PARTICIPARE LA INCHIRIERE: 

7.1. - pentru ofertantii PERSOANE JURIDICE: 

- Cerere pentru concesionarea/inchirierea unor suprafete de pajisti aflate in administrarea 
Consiliului Local Gorgota - Anexa 3 la prezenta documentatie; 
- dovada achitării contravalorii documentatiei si caietului de sarcini - chitanta/O.P. 
- Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului din judetul Prahova din care sa reiasa 
ca are sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Gorgota cu cel putin un an 
înainte de data depunerii cererii pentru a tribll!irea directa a contractului. 
-act de identitate al reprezentantului legal sau imputernicitului persoanei juridice si 
hotarare a adunarii generale a asociatilor; 
- Act constitutiv/statut, din care sa rezulte ca a desfasurat activitate de cresterea animalelor 
si prelucrarea laptelui clupa cum urmeaza: 
Diviziune Grupa Clasa CAEN Rev. 2 

0141 Cresterea bovinelor de fapte 
1014 0142 Cresterea altor bovine 01 I 0143 Cresterea cailor si a altor cabaline 
I 0145 Cresterea ovinelor si caprinelor 

- Certificat de inregistrare CUI; 
- Act juridic privind proprietatea/ folosinta locatiei unde se gasesc efectiv animalele, 
- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale din care 
sa rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment - Am;xa ,J la 
i•·_zenta documenl, tie; 

-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat 
eliberat de D.G.F.P. Prahova din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre 
Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie 
legalizata; 
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Biroul economic
financiar din cadrul Primariei Gorgota din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii 
restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; 
-Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza 
administrativ teritoriala, unde se afla pasunea inchiriata -Adeverinta de la medicul 
veterinar de circumscriptie insotita de extras din R.N.E. (termen de valabilitate 30 de zile 

de la eliberare); 

-Dovada inregistrarii animalelor in Registrul agricol al Comunei Gorgota - Adeverinta 
eliberata de Primaria Gorgota. (termen de valabilitate 30 de zile de la eliberare) 



-Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului Penal, ca 
incarcatura de animalele cu care participa la procedura de: ATRIBUIRE DIRECTA a 
pasunilor Comunei Gorgota nu au fost declarate/nu face obiectul altor contracte de 
închiriere/concesiune pasune - Anexa 5 la prezenta docurnentatie; 
- Contractul cadru insusit, semnat si (stampilat-pentru persoane juridice/ asociatii) pe 
fiecare pagina 
-documentele prezentate în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul astfel: 
,,CONFORM CU ORIGINALUL - Nume si prenume, semnatura", 
-Ofertele vor fi numerotate, semnate si stampilate, dupa caz pe fiecare pagina de 
reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în 
contract. 
-Opis (documentele depuse şi numărul de pagini). 
7.2. - pentru ofertantii ASOCIATII ALE PROPRIETARILOR DE ANIMALE - CRESCATORI 
LOCALI: 
- Cerere pentru concesionarea/închirierea unor suprafete de pajisti aflate în administrarea 
Consiliului Local Gorgota -Anexa 3 la prezenta d0cumentatie; 
- dovada achitării contravalorii documentatiei si caietului de sarcini - chitanta/O.P. 
-lncheierea de sedinta prin care s-a dispus inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor eliberata de instanta teritorial competenta; 
-act de identitate al reprezentantului legal sau imputernicitului asociatiei si hotararea 
adunarii generale a a sociatiei; 
-Act constitutiv/statut, din care sa rezulte ca: 

- are sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Gorgota cu 
cel putin un an inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a 
contractului. 

- membri sunt crescatori locali (se considera a fi crescator local 
persoanele fizice cu domiciliul legal sau resedinta pe raza Comunei Gorgota) 

-a desfasurat activitate de crestere a animalelor (bovinelor de lapte, altor 
bovine, cailor si a altor cabaline, ovinelor si caprinelor) 
- Certificat de înregistrare fiscala CIF; 
- Act juridic privind proprietatea / folosinta locatieă unde se gasesc efectiv animalele, 
- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale din care 
sa rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment - Anexa 4 la 
prezenta documentatie; 
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat 
eliberat de D.G.F.P. Prahova din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre 
Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie 
legalizata; 
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Biroul economic
financiar din cadrul Primariei Gorgota din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii 
restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; 
-Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza 
administrativ teritoriala, unde se afla pasunea închiriata -Adeverinta de la medicul 
veterinar de circumscriptie insotita de extras din R.N.E. pentru fiecare membru al 
asociatiei; (termen de valabilitate 30 de zile de la eliberare) 
-Dovada inregistrarii animalelor in Registrul agricol al Comunei Gorgota - Adeverinta si 
tabel vizat de compartimentul registrul agricol; (termen de valabilitate 30 de zile de la 
eliberare). 



-Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului Penal, ca 
incarcatura de animalele cu care participa la procedura de: ATRIBUIRE DIRECTA a 
pasunilor Comunei Gorgota nu au fost declarate/nu face obiectul altor contracte de 
închiriere/concesiune pasune - Anexa 5 la prezenta documcntatie; 
- Contractul cadru insusit, semnat si (stampilat-pentru persoane juridice/ asociatii) pe 
fiecare pagina 
-documentele prezentate în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul astfelL: 
,,CONFORM CU ORIGINALUL - Nume si prenume, semna tura", 
-Ofertele vor fi numerotate, semnate si stampilate, dupa caz pe fiecare pagina de 
reprezentantuljreprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în 
contract. 
-Opis (documentele depuse .5i numărul de pr1gini). 
7.3. - pentru ofertanţii PERSOANE FIZICE: 

- Cerere pentru concesionarea/închirierea unor suprafete de pajisti aflate in administrarea 
Consiliului Local Gorgota -.Anc x.:.1 3 la prv1.enta docurll':nt"tie; 
- dovada achitării contravalorii documentatiei si caietului de sarcini - chitanta/0.P. 
-act de identitate 
- Act juridic privind proprietatea / folosinta locatiei unde se gasesc efectiv animalele, 
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat 
eliberat de D.G.F.P. Prahova din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre 
Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie 
legalizata; 
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Biroul economic
financiar din cadrul Primariei Gorgota din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii 
restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; 
-Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza 
administrativ teritoriala, unde se afla pasunea închiriata - Adeverinta de la medicul 
veterin ar de circumscriptie insotita de extras din R.N.E. ; (termen de valabilitate 30 de zile 
de la eliberare). 
-Dovada inregistrarii animalelor in Registrul agricol al Comunei Gorgota - Adeverinta 
eliberata de Primaria Gorgota. (termen de valabilitate 30 de zile de la eliberare). 
-Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului Penal, ca 
incarcatura de animalele cu care participa la procedura de: ATRIBUIRE DIRECTA a 
pasunilor Comunei Gorgota nu au fost declarate/nu face obiectul altor contrcate de 
închiriere/concesiune pasune - ,'..J1C>.J 5 la prLzenta d0cun1Lnt;:;.tie; 
- Contractul cadru insusit, semnat pe fiecare pagina; 
-documentele prezentate in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul astfel: 
,,CONFORM CU ORIGINALUL - Nume si prenume, semnatura", 
-Ofertele vor fi numerotate, semnate si stampilate, dupa caz pe fiecare pagina de solicitant. 
-Opis (documentele depuse şi numărul de pagini). 

8. CALENDARUL DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A 

PAJIŞTILOT (PĂŞUNILOR): 

Se stabileşte următorul calendar de derulare a procedurii de atribuire directă a 
pajistilor (pasunilor) proprietate privata a comunei Gorgota, judetul Prahova, după cum 
urmează: 



2 2  iunie - depunerea cererilor de participare cu dosarul aferent ( cel mai tărziu până 
la ora 14.00), 

23 iunie - evaluarea cererilor depuse şi afişarea procesului -verbal de constatare a 
îndeplinirii calităţii de participant (deschiderea şedinţei la ora 10.00), 

24 iunie - depunerea ş i soluţionarea contestaţiilor legate de îndeplinirea calităţii de 
participant la atribuirea directă (depunerea contestaţiilor se face între orele 8.00 - 10.00; 
soluţionarea contestaţiilor se face între orele 1 1.00 - 13.00; afişarea rezultatelor 
contestaţiei: ora 14.00), 

29 iunie - şedinţa publică de atribuire, începând cu ora 10.00. 
9. ORGANIZAREA ATRIBUIRII DIRECTE PRIN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ: 

9.1.  Procedura de atribuire directa se desfasoara daca exista cel putin un solicitant care 
indeplineste conditiile stabilite in prezenta documentatie de atribuire, 
- Comisia de atribuire directa si evaluare trebuie sa respecte regulile privind conflictul de 
interese, respectiv locatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita 
situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea 
concurentei neloiale. 
-Au acces la /ucrarile sedintei de atribuire directa a pasunilor numai membri Comisiei, 
reprezentantii locatorului {Consiliul local/Primaria Gorgota) si so/icitantii persoane 
fizice si persoane juridice; 
-Comisia verifica cererea sa cantina totalitatea documentelor si datelor cerute in prezenta 
documentatie; 
- ln cazul in care o cerere nu respecta toate cerintele sau nu cantine toate documentele 
solicitate prin prezenta documentatie, este declarata neconforma, si nu va fi luata in 
considerare la procedura de atribuire directa, 
-lnchirierea pajistilor prin atribuire directa se face cu respectarea dreptului de preferinJQ 
g/ asociCJli. or pntri.nu ·c I' a!_c_r ll' n.hrilor rolectivitatii lr,1,·�proprietari ele animale. 

·nscri5e • 11!.N_E_ in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (73) din O.U.G. nr. 34/2013, 
-Comisia indeplineste toate atributiile prevazute la art. 8 din prezenta hotarare si are 
dreptul sa descalifice orice solicitant care nu indeplineste, prin documentele prezentate, 
conditiile prevazute in documentatia de atribuire. 
9.2. Şedinţa publică pentru atribuirea directă a suprafeţelor de pajişti disponibile se va 
organiza conform Calendarului de la pct. 8. 
- Anunţul privind perioada de depunere a cererilor va fi afişat pe site -ul web al instituţiei: 
www.primariagorgota.ro şi la avizierul Primăriei. 

Pentru persoanele fizice ş i juridice care au depus cereri de închiriere a pajiştilor până 
la data prezentei documentaţii, calendarul de derulare al procedurii de atribuire se va 
transmite prin poştă electronică (e-mail) şi prin mijloace ce asigură transmiterea textului 
actelor şi confirmarea primirii acestora (scrisoare recomandată) la data de 2 iunie 2020. 
-În perioada 3 iunie 2020 (de la apariţia anunţului privind data de şedinţă publică) - 22 
iunie 2020, ora 1 4.00, se primesc cererile de participare la atribuirea directă. 
-La data şi ora stabilită prin anunţ pentru şedinţa publică de Îndeplinire a calităţii de 
participant la atribuirea directă - 23 iunie 2020, ora 10. 00 vor fi prezenţi numai 
membrii Comisiei de evaluare ş i atribuire directă, cât şi crescătorii de animale, persoane 
fizice şi juridice, care au depus documentaţii în acest sens, 
-Asociaţiile participante la atribuirea directă vor fi reprezentate de către preşedinţii 
acestora sau de către un împuternicit cu delegaţie specială, persoanele juridice vor fi 
reprezentate de către administratorul firmei sau împuternicitul acestuia prin delegaţie 
specială, împuterniciţii persoanelor fizice vor avea împuternicire autentificată notarial. 



-Lipsa împuternicirilor în forma solicitată descalifică participantul la procedura de de 
Îndeplinire a calităţii de participant la atribuire directă. 
-Comisia de evaluare şi atribuire directă va verifica îndeplinirea calităţii de participant şi va 
încheia un proces-verbal al şedinţei publice de Îndeplinire a calităţii de participant la 
atribuirea directă, precizând participanţii admişi şi respinşi şi motivele care au stat la baza 
respingerii. 
-În următoarea zi calendaristică, respectiv 24 iunie, se primesc şi se soluţionează 
eventualele contestaţii legate de îndeplinirea calităţii de participant la atribuirea directă şi 
se afişează rezultatul soluţionării contestaţiilor, conform punctului 8 din prezenta 
documentaţie. 
- La atribuirea directă vor putea participa doar crescătorii de animale persoane fizice ori 
juridice declaraţi admişi şi care au solicitat suprafeţele de pajişti în mod clar în cererea de 
atribuire. 

9.3. Procedura de depunere a cererilor: 
- Crescătorii de animale sunt rugaţi să îşi procure documentele solicitate înainte de a-şi 
depune cererea la Primărie. 
-Cererile depuse anterior adoptării prezentei hotărâri a Consiliului Local Gorgota trebuie să 
fie însoţite, în mod obligatoriu, de toate documentele prevăzute în prezenta hotărâre. 
- Cererile depuse după expirarea termenului de depunere NU vor fi luate în considerare. 
- Dosarul de participare la procedura de atribuire va fi prezentat în forma prevăzută la 
punctul 7, iar verificarea documentelor se va desfăşura până la data şi ora prevăzută la 
punctul 8, rezultatele verificărilor şi propunerile comisiei de verificare vor fi înmânate după 
sedinţa, precum afişate şi comunicate prin toate modalităţile ante-menţionate solicitanţilor, 
comisia întocmind un proces-verbal în acest sens, 
-Istoricul desfăşurării procedurii se va menţiona în procesul-verbal al şedinţei. 
-Procesul-verbal al şedinţei va fi semnat de către membrii Comisiei de evaluare şi atribuire 
directă, cât şi de către participanţii la atribuire. 
-La cerere se va înmâna câte o copie şi participanţilor; 
- Fermierii care nu sunt de acord cu rezultatul verificării şi cu propunerea comisiei, pot 
depune contestaţie. 

9.4. Procedura de contestaţie: 
- Fermierii nemulţumiţi de verificarea şi propunerea făcută de către comisia de verificare 
raportată la propria cerere, poate depune contestaţie la data şi în intervalul orar stabilit la 
punctul 8 din prezenta documentatie. 
- Depunerea contestaţiei va suspenda procedura atribuirii doar pentru solicitarea 
respectivă. 
-Soluţionarea contestaţiei se va face de către comisa de contestaţii la data şi în intervalul 
orar stabilit la punctul 8 din prezenta documentatie. 
-Nu se admit contestaţii la cererile făcute de alţi fermieri şi la rezultatele obţinute de 
aceştia. 
-Fermierii pot să conteste doar propria lor situaţie .. 
- Persoana care este nemulţumită de rezultatul contestaţiei, îl poate contesta în condiţiile 
legii la instanţele judecătoreşti teritorial competente. 

9.5. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţilor, com1s1a întocmeşte 
Hotărârile privind Îndeplinirea calităţii de participant la atribuirea directă a pajistilor 



(pasunilor) proprietate privata a comunei Gorgota, judetul Prahova, şi le 
publică/comunică prin toate formele menţionate la punctul 9.2. 
9.6. Persoanle fizice/persoanele juridice participante pentru care s-au emis, de către 
Comisie, Hotărârile prevăzute la punctul 9.6. vor participa la şedinţa de atribuire directă din 
data de 29 iunie 2020, dată la care vor prezenta Comisiei ofertele financiare, AneYa nr. 6 
la prezenta documentaţie. 

9.7. Procedura de atribuire În caz de solicitări multiple pentru aceiaşi păşune: 
În situatia in care exista doua sau mai multe cereri de atribuire directa pentru aceleasi 

pajisti (bloc fizic/trup pasune) comisia va proceda la atribuirea terenului in cauza in 
favoarea solicitantului ce ofera pretul cel mai mare. 

În cazul în care 2 solicitanţi oferă acelasi preţ pentru aceiaşi suprafaţa de păşune, 
pasul de ofertare peste pretul stabilit este de minim 10 lei/ha/an. 

Prezenta procedura se aplică doar fermierilor care solicită aceiaşi suprafaţa de păşune 
pe acelaşi amplasament. 

NU SE ADMIT oferte financiare mai mici decât preţul /hectar/an stabilit în prezenta 
documentaţie de atribuire. 
9.8. La data şedinţei de atribuire directă, Comisia va trece la atribuirea directă anunţând 
suprafaţa cât şi preţul de închiriere stabilit prin prezentul regulament. 
- Pentru participarea la şedinţa de atribuire directă, toate persoanele fizice/juridice 
declarate admise la procedura de îndeplinire a calităţii de participant, prezintă 
următoarele documente: Asociaţiile vor fi reprezentate de către preşedinţii acestora sau de 
către un împuternicit cu delegaţie specială, persoanele juridice vor fi reprezentate de către 
administratorul firmei sau împuternicitul acestuia prin delegaţie specială, împuterniciţii 
persoanelor fizice vor avea împuternicire autentificată notarial. 
-Lipsa împuternicirilor în forma solicitată descalifică participantul la procedura de 
atribuire. 
-Dacă o suprafaţa de păşune este solicitată de un singur crescător de animale persoană 
fizică sau juridică deţinător al categoriei de animale pentru care este destinată pajiştea 
respectivă acesta este declarat câştigător. 
-Istoricul desfăşurării procedurii se va menţiona în procesul-verbal al şedinţei de atribuire. 
-Procesul-verbal al şedinţei de atribuire va fi semnat de către membrii Comisiei de evaluare 
şi atribuire directă, cât şi de către participanţii la atribuire. 
-La cerere se va înmâna câte o copie şi participanţilor; 
-După întocmirea procesului-verbal com1s1a va întocmi hotărâre de atribuire, 
publicată/comunicată prin toate formele menţionate la punctul 9.2. 
-Contestaţiile formulate cu privire la modul de desfăşurare a atribuirii directe se depun la 
Registratura Primăriei Gorgota până la data de 30 iunie 2020, orele 15. 00 şi vor fi 
soluţionate până la data de 1 iulie 2020, orele 15.00. 
-Contestaţiile vor fi motivate în drept şi în fapt arătându-se probele pe care le 
administrează şi motivele de drept pe care se întemeiază. 
- În procesul-verbal al  sedintei se va nominaliza crescătorul de animale persoană fizică ori 
juridică câştigător; suma cu care s-a atribuit direct suprafaţa, cât şi suprafata de pasune 
atribuita astfel: 
„ blocul fizic ................. , tarlaua .............. , i11 suprafat1: de ............. ha, care face parte din 
prezentul proces-verbal - utn, 1 it cu sun a de ............. " 

-Comisia comunică participantului la sedinta de atribuire directa declarat castigator, prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR.), ce se considera primita de 



destinatar la data rnentionata de oficiul postai sau prin semnatura de primire ca are 
obligatia ca, in  termen de 7 zile lucratoare, sa se prezinte la sediul Primariei Comunei 
Gorgota, în vederea închirierii contractului de închiriere, dată la care va face dovada plăţii 
Garantiei de buna executie a contractului de inchiriere în cuantum de 5% din valoarea 
totala a contractului de închiriere pe 7 ani. 

10. GARANTU 
- Garantiei de buna executie a contractului de închiriere este de 5% din valoarea totala a 
contractului de închiriere pe 7 ani, garantie ce va fi constituita la data semnarii contractului 
de catre locatar. 

Neplata prestatiei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce Ia 
retinerea sumelor datorate, inclusiv a penalităţilor, din garanţia depusă de henP.fir.i;:ir l;i 
semnarea contractului de închiriere. 

11. DISPOZITII FINALE 
11.1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situatiilor neprevazute care ar putea sa apara 

cu ocazia desfasurarii procedurii de atribuire directa, comisia poate lua decizii in  limitele 
competentelor stabilite si in conformitate cu prevederile legale in domeniu si in vigoare, 
decizii care vor fi consemnate in procesul-verbal al sedintei de atribuire directa si in  
Raportul procedurii si notificate, in mod corespunzator solicitantilor. 

11.2. Contractul de închiriere se va încheia numai dupa împlinirea termenului de 7 
zile lucratoare de la  data trimiterii cornunicarii rezultatului atribuirii catre toti solicitantii 
";:i1·dcipan!.i. 
- Contractul de închiriere cu solicitantul câştigător se va încheia cu respectarea contractului 
- cadru, care face parte din documentaţia de atribuire. 

11.3. Solutionarea unor eventuale litigii este de competenta instantelor judecatoresti 
Lcritorial competente. 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. (1). fit a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 



Anexa nr. 1 la Docume 

TABEL 

Nr.lot Denumire pajiste Suprafata ha Bloc fizic 

POTIGRAFU 

1 T49P5 1 9  5,4400 30 
2 TSUIJ5Z6 :.L:'.,lZUU �84 

3 TSOP532 6,0500 61 

4 T49P523 2,9700 30 
5 T48P488 1,2600 58 
6 TSOP565/1 0,3500 61 
7 T46P479 0,6400 40 
8 T48P49 1 0,4800 94 
9 T9P178 3,8000 53 

TOTAL 1 53 11 

CRIVINA 

1 TSP57 31,3950 64 

TOTAL 2 31,3950 

TOTAL1+2 84,505 

privind pajistile (pasunile) din patrimoniul privat 
al comunei Gorgota,judetul Prahova supuse inchirierii prin atribuire directa 



PRAHOVA 
Judeţul .. . . . . . . . .. . . . . . . . ........... . . 
Nr . . .

. 
�?���!��}�_î�itial la data de 16.09.2002 

TITLU DE PROPRIETATE 
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 

pe baza propunerii comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale şi a prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000 şi ale Legii nr. 247/2005, 
cu modificările ulterioare, 

DUPLICAT 

DECLARĂ 

� � CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GORGOTA Cetaţeanul/Cetaţeana ..... ............................................................................................ . 
• •• • • •• •• • • • •• • • • •  • • •• • • • •  • • • • •  •• ••••• •• • • • •  • • •• • • • • •• • • • • •  • • • • • • • • • •  • •  • •••••• •• • • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

. .. .. ... . . . . . ' ........................................................................ ......................................... ......................... . 

(moştenitorii de.functului/de.functei) .............. ............................................................................. . 
din satul ......... ............... .............................. comuna/oraşul ...................................................... . 
municipiul .............................. .................... judeţul ....... f.:��.�.Y.� ............................................ . 

• " • .+.. ., l"' d 97 h 7916 d. primeşte zn proprietate o supraJaţa tota a e ........................ a ................... mp, m care: 

• • • d / • d • 97 h 7916 -pnn reconstituirea reptu uz e proprzetate .... .......... a ................... mp; 
• • • d z • d • O h 0000 -pnn constztuzrea reptu uz e propnetate .. . ... . ... ...... .. a ................... mp, 

·tu ., • • I • GORGOT A V • l V 
,/:. sz ata pe terztorm comunez ................................... .......... , structurata şz amp asata COT!Jorm 

celor menţionate pe verso. 
Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce 

decµrg din lege. 

- fi 2s1'�:201 i
t 

� / r 11 1 m DATA ........... .. .. .. .... � l . m 

I 
•· Valabil f115oţit de anexă 

li 
EdiLOt �i tipări! la AN. C.P.J. - Centrul Naţional de Geodez.ie, Cartogr.ifio. Fotogrammetrie �i Teledetecţie 



v U r- I '\.Mr I""\ I r\ r r\ l fVf l I I""\ 1 1  '4 r r, v r f'\ I C:  I /-\ I C 

JPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN EXTRAVILAN 
·EGORIA NR. TOPOGRAFIC SUPRAFAŢĂ 

DE TARLA 
.OSINŢĂ (SOlĂ) PARCELĂ Ha mp NORD 

47 485 3 1800 DRUM 
48 492/1 2 5507 DRUM 
48 492/9 o 0809 PARC.Tf 489 

\rabii 50 531 2 5400 PARC. A 530 
50 530 14 9200 PARC. Ps 526 
50 533 3 0700 PARC.Ps 526 
9 177 o 6000 PARC. A 176 
� 176 4 0700 PARC. Tf 174 

Vi i 
.ivezi 

46 479 o 6400 CANAL 
48 491 o 4800 PARC. Tf 489 
49 519 5 4400 PARC. Ps 523 
50 526 32 1200 RAUL PRAHOVA 
50 532 6 0500 RAUL PRAHOVA 

3ŞUni 49 523 2 9700 RAUL PRAHOVA 
48 488 1 2600 RAUL PRAHOVA 
47 485/1 o 3000 DRUM 
50 565/1 o 3500 DRUM 
10 187 o 7600 PARC. A 188 
10 190 o 0900 CANAL 
9 183 o 4000 PARC. A 182 

lRete 9 180 o 5800 PARC. CD 172 
Jduri 
,r. neaQr. 
>TAL 82 4516 

PRAFAŢA PRIMITĂ ÎN INTRAVILAN 
,GORIA NR. TOPOGRAFIC SUPRAFAŢĂ 

)E TARLA 

)SINŢĂ (SOLĂ) 
PARCELĂ Ha mp NORD 

12 236 1 1  5400 PARC. A 236 

abil 

✓ii 

,ezi 

şuni 9 178 3 8000 PARC. Hb 184 

1eţe 

instrucţii 
irenuri 
TAL 15 3400 

Titlu de proprietate nr. 92439 DUPLICAT 
Anexa 1 din 1 

VECINĂTĂŢI 

EST SUD VEST 

PARC. Tf 486 CANAL PARC. Ps 485/1 

OBSERVAŢII 

M.D.NICOLAE C-TIN. DRUM PARC. TI 489;PARC.PD496 

M.D.POPA GHEORGHE PARC.Hs 490 PARC. Hs490 
PARC. Ps 526 PARC. Ps 526 PARC. Ps526 
PARC. Ps 526 PARC. Ps 526 PARC.A 528 
PARC.Ps526 DRUM PARC .Ps 526 

PARC. NMs 178 DRUM DRUM 
PARC. POR 175 PARC. A 177 DRUM 

PARC. Tf477 PARC. Tf 477 PARC. NMs 478 
DRUM DRUM PARC. Ps488 
DRUM PARC. Tf 518 PARC. A 520 

RAUL PRAHOVA DRUM;PARC. A 528 DRUM 
RAUL PRAHOVA PARC. Ps 526 PARC. Ps526 

DRUM PARC. Ps 519 PARC. A 520 
PARC. A 492 PARC. Hs 490 DRUM 
PARC. A 485 CANAL DRUM 

DRUM PARC. PD 565 DRUM 
DRUM CANAL DRUM 

PARC.NMs 192 PARC. A 195 DRUM 
DRUM DRUM PARC. Hs 184 
DRUM PARC. Hs 184 PARC. Tf 179 

VECINĂTĂŢI 

EST SUD VEST 
OBSERVAŢII 

DRUM M.D.GAMAN MARIN CANAL 

PARC. Hb 184 DRUM DRUM 



COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 
PRAHOVA Judeţul . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 

Nr .
. . . .  

���':.�!�.!�!!;_�! la data de 15.09.2006 

TITLU DE PROPRIETATE 
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate a.supra terenuri/or, pe b=a propunerH comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale şi a prevederi/or Legii fondului funciar nr. 18j1991, ale Legii nr. 1/2000 şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare, 

DECLARA 
DUPLJCAT 

V 
V CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI GORGOTA 

Cetaţeanul/Cetaţeana •••••••••••••••••••••• ••...•.............. , ................ ...................................... . 
••• • 

••• • ••• 
• ' ......................................................................... .. ................................................................ . 

• 

•• • 

• • • • •• 

• • •• 

•• • 
•• 

•• •• •• • 

• 

•• 
• 

• •• 
• 
•• • • 

•• 
• • 

•••••••
•
•
• •  .. 

. ... . ... 
. 
. . 

. . .
. 
. . . . 

. 
.. . . . 

. 
. 
. 
.. .. . . 

. 
.
. 
. . 

.. 
.. .. 

. 
. 
.. 
. . 

. 
. . .. . . 

.. 
. ... 

. 
.. 
. .... .................. . .. . 

... . 
(moşteni to ri î defun ctu/u i/ defunct ei) ••••••

•••••..•....................... . . . ............................................ ........ din satu/ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••.• comun a/ oraş ul ........................................... .......... .  . municipiul •••••••••••••
•
•••••••••••••••••••••••••••• •••..... Jude tul ........ P..f:0.:':!.0.11_ � ........................................... . • A •• •✓• v '"' d 147 

h 2084 
d

' 
pnmeşte zn propnetate o supraJaţa tota,a e . . .  ... . . . . . . .  ..... ... . . . a ................... mp, m care: • 

• 
• 

d l • d • 147 h 2084 
-pnn reconstztuzrea reptu Ul e propnetate .............. a ................... mp; • • • d z • d • O h 0000 
-pnn constitu.zrea reptu uz e proprietate .. .. ..... .... ..... a ................... mp, • V 

• • I • GORGOTA 
V 

• 
l V ,r, 

s1tuata pe tentonu C-Omunei . ................... ......................... , structurata ş, amp asata conJorm celor menţionate pe verso. 
Proprietarul va exercita asupra ce/or de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege. 



_ . . .. .. , , 1 n rl\llVII I A IN EXTRAVILAN 
CATEGORIA NR TOPOGRAFIC SUPRAFAŢĂ 

DE TAAU 
FOLOSINŢA (SOlĂ) 

PARCEIÂ Ha mp NORD 

16 291/1 1 2000 PARC.A 291 
28 349 17 2200 DRUM 
35 281/2 13 0800 DRUM 
34 37512 20 0000 DRUM 

Arabil 36 38612 11 6100 DRUM 
6 67 o 3400 PARC. NMs68 
6 69 o 8700 PARC NMs 70 
6 76/1/1 7 5650 PROPR SAT CRIVINA 
3 27 3 5384 DRUM 

Vii 
Livezi 

16 290 3 5500 PARC. 286 
35 380 9 8000 DRUM 
36 38611 2 5100 DRUM 
6 84 2 7500 PARC.PD85 

Păşuni 16 284 o 4300 PARC.Ps 283 
16 285 o 5000 PARC. Ps286 
16 286 2 8700 PARC. A 259 
5 57 31 3950 PROPR.SAT CRIVINA 

28 351 1 5000 PARC. A 349 
Fănete 

Păduri 

Ier. neagr. Np 29 355 16 4800 PARC. A 356 

TOTAL 147 2084 

UPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN INTRAVILAN 
TEGORIA NR. TOPOGRAFIC SUPRAFAŢĂ 

DE TARI.A 
.OSINŢĂ [SOlĂ) 

PARCEIÂ Ha mp 

rabii 

✓ii 

ezj 

uni 

ite 

,tructii 
muri 
L o 0000 

.. .. . . .... ................... JŞ_ Ha .. �?.�. mp 

. . . . .... . .. . . . . . . . .............. 9. Ha .. Q9_q9. mp 
• ···· ·· ··· ··········· · · · · · · ·· · ··9· Ha •• Q9.Q9. mp 
.............. _ ........ _._  .. _.�Ş. Ha . -�9.�9. mp 
............................... 9. Ha ..  Q9.Q9. mp 
............................... 9. Ha ...  Q9.Q9. mp 
TJ3�.�JJ� ...........  _. _. _ ...... 9. Ha _ .Q9_q9. mp 
�.1 ... �P ......... _ ............ ţ?. Ha _ -��_q9. mp 

.. 

NORD 

, 111u ae proprietate nr. 36 DUPLICAT 
Anexa 1 din 1 

VECINĂTĂŢI 

EST SUD VEST 

PARC. Hb286 DRUM PARC.A291/2 
PARC. Tf 352 PARC. Ps 351 DRUM 

PROPR. SAT GORGOTA CANAL PARC. Ps 380  
PROPR.SAT GORGOTA CANAL DRUM 

DRUM CANAL PARC. Ps 386/1 
CANAL DRUM DRUM 
CANAL PARC. NMs68 DRUM 
CANAL PARC.A69 DRUM 

OBSERS 
---

, 

INTRA V.CRIVINA PARC.li 19 PROPR SAT CRIVINA 

PARC.A 289 DRUM PARC.A 291/2 
PARC. A 381'2 CANAL DRUM 
PARC. A 38612 CANAL DRUM 
PARC. PD85 DRUM PARC. NGl 81 
PARC.A 259 PARC.A291 DRUM 

PARC. Ps 286 PARC. A 291/1 PARC. A291 
DRUM;PARC.Ps 290 PARC Ps 290  PARC.A291/1 

DRUM IAZULMORJI PROPR SAT CRIVINA 
PARC. Tf 352 RAUL IALOMITA DRUM 

TERIT CIOLPANI RAUL IALOMITA DRUM 

VECINĂTĂŢI 

EST SUD VEST 
OBSERVAŢII 
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Anexa nr. 3 la Documentatia de atribuire 

CERERE 

pentru inchirierea unor suprafete de pajisti aflate in administrarea 

Consiliului Local Gorgota, j udetul Prahova 

1.Persoana fizica - Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................. . 
(numele, prenumele, initiala tatalui) 

domiciliat/domiciliata in localitatea .......................................................................................................... , 
(sacul, comuna, ) 

sectorul .......... , judetul ......................... , str . .................................. nr . ...... , codul postai ........................ , 
nr. telefon: ............................................ , nr. fax: ................................................ , adresa e-mail 
............................................................... cod din Registrul National al Exploatatiilor 
.......................................................... , posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr . .......... , CNP 
................................................................... , 

Z.Persoana juridica/Forma asociativa ................................................................................................ , 
(denumirea solicitantului) 

cu sediul social in localitatea ......................................................................................................................... . 

(satul, comuna, ) 
Str. n r  judetul 

................................................................................ , înregistrat la Registrul comertului cu nr . 

.................................................... , cod unic de înregistrare ................................... /Registrul 
asociatiilor si fundatiilor cu nr . .................................................. , dupa caz, reprezentat prin 

........................................................... , in calitate de reprezentant legal, posesor al 81/Cl seria 

......... nr . ................... , CNP .......................................................................... ; 

Solicit închirierea unor suprafete de pajisti de situate în: 

-blocul fizic ................. , tarlaua .............. , in supra/a ta de ............. Ita, 
-blocul fizic ................. , tarlaua .............. , in supra/atu de ............. ha, 
-blocul fizic ................. , tarlalltl .............. , in suprafata <le ............. h , 
-blocul fizic ................. , tarlaua .............. , in supra/a ta ae ............. lw, 

-blocul fizic ................. , tarioua .............. , în supraf(lta de ............. ha, 

-blocul fi7ic ................. , •crlaull .............. , in .rnprafnta d, ............. lw. 
·blocul fi/c ................. , ur' ma .............. , i • suprujata ,, ............. ha, 
-blocul fizic ................. , arlaua .............. , i11 .mprafata , ............. I.a, 
-hlocul fizic ................. , tarlaua .............. , i11 .mprafoca L ............. ha, 

-blocul fizic ................. , tnrlau, .............. , in suprafotu di ............. ha, 

-blocul fizic ................. , tat·l m"' ............... , in suprafaltl ele ............. ho, 
-blocul fizic ................. 1 1nr/aw• .............. 1 in suprafotc, de ............. ha. 
-blocul fizic ................. , aria, , .............. , in .rnprafut<1 de ............. lw, 
-bloc.:ul fizic ................. , tarlaua .............. , iu suprtl/ata ,·· ............. Ila, 
-blocul fizic ................. , tarlaua .............. , in suprufc1w ele ............. ha, 



pentru un efectiv de ............................. capete bovine, ............................ capete ovine/caprine, 
.! ............................ capete cabaline, reprezentand ...................................................... U.V.M. total. 

Declar ca am fost informat ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in 
copul si pentru îndeplinirea atributiilor legale ale institutiei. 
m luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta, 
or fi prelucrate de Consiliul Local/Primaria Gorgota cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in  ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal, si libera circulatia a acestor date. 

Declar pe propria raspundere ca datele inscrise in prezenta cerere sunt reale, in 

caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale in vigoare privind falsul in declaratii. 

Anexez, la prezenta cerere urmatoarele documente/ numar pagini: 

Total pag. = 

Solidtant/P.J./ Asociatie 

(numele si prenumele i n  clar, semnatura si stampila) 



Anexa nr. 4 la Documentatia de atribuire 

DECLARATIE 

Persoana juridica/Forma asociativa ..................................................................................... , 
(denumirea solicitantului) 

cu sediul social în localitatea ......................................................................................................................... . 
(satul, comuna, ) 

Str. nr. . .................... , judetul 
................................................................................ , înregistrat la Registrul comertului cu nr. 
.................................................... , cod unic de înregistrare ................................... /Registrul 
asociatiilor si fundatiilor cu nr . .................................................. , clupa caz, reprezentat prin 
........................................................... , in cal itate de reprezentant lega l, posesor al BI/CI seria 
......... nr . ................... , CNP .......................................................................... ; 

Declar pe propria raspundere ca la data deschiderii ofertelor de închiriere pasune 

organizata de Consiliul Local/Primaria Gorgota societatea nu se afla în reorganizare 

judiciara sau faliment. 

Declar pe propria raspundere ca datele înscrise in prezenta delaratie sunt reale, in 

caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul in declaratii. 

(numele si prenumele î n  clar, semna tura si stampila) 



Anexa nr. 5 la Documentatia d • • -

DECLARATIE 

1.Persoana fizica - Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................. , 
{numele, prenumele, initiala tatalui) 

domiciliat/domiciliata in localitatea .......................................................................................................... , 
(satul, comuna, ) 

sectorul .......... , judetul ......................... , str . .................................. nr . ...... , codul postai ........................ , 
nr. telefon: ............................................ , nr. fax: ................................................ , adresa e-mail 
.............................................................. , cod din Registrul National al Exploatatiilor 
.......................................................... , posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr . .......... , CNP 

................................................................... , 

2.Persoana juridica/Forma asociativa ................................................................................................ , 

( denumirea solicitantului) 
cu sediul social în localitatea ......................................................................................................................... . 

(satul, comuna, ) 
Str. ............................................................ nr. ..................... , judetul 
................................................................................ , inregistrat la Registrul comertului cu nr . 
.................................................... , cod unic de înregistrare .................................. ./Registrul 
asociatiilor si fundatiilor cu nr . ...................... ............................ , dupa caz, reprezentat prin 
........ ................................................... , in calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria 
......... nr . ................... , CNP .......................................................................... ; 

Declar pe propria raspundere ca la data deschiderii ofertelor de închiriere pasu ne 
organizata de Consiliul Local/Primaria Gorgota: 

- detin un alt contract de concesiune sau închiriere pentru terenurile izlazuri/pajisti 
aflate in proprietatea localitatii ..................................................................................................................... . 

-nu detin un alt contract de concesiune sau închiriere pentru terenurile izlazuri/pajisti 
aflate in proprietatea altor localitati, 

- animalele detinute în exploatatie declarate in prezenta procedura de atribuire directa 
au fost/nu au fost declarate la alte proceduri de concesiune sau închiriere pasune si 
fac/nu fac obiectul altui/-or contracte concesiune sau închiriere. 

Declar pe propria raspundere ca datele inscrise in prezenta delaratie sunt reale, in 
caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind fa lsul în declaratii. 

Solicitant/P.J./ Asociatie 

(numele si prenumele in clar, semnatura si stampila) 



CANDIDATUL/OFERTANTUL 

OFERTA FINANCIARĂ 

1.  Examinand documentatia de atribuire, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa închiriem: 

· blocul fizic ................. , tarla , /P .. ,. .......... , i11 suprafata de ............. ho cu suma de ............ Jeijha/011, 

• blocul fizic ................. , iarlm a /I' .............. , in supmfuta de ............. 1111 Cll rnma de ............ lei/ha/an, 

• bluc11! fizic ................. , tarlaua/' .............. , 111 .,11prufata ac ............. 1w 111 :;11111 l ele ............ lci//rcr/u1,  

• blncu/ ft7ir ................. , tm·lm o /P .............. , in c.:11proji1tn dP ............. lu, < 11 .i:11mrr d,1 ............ lt i/1 0/(111, 

· blocu/fizic ................. , tcwfr.n111/, .............. , ir, .rnprnfata de ............. ha ct1 st1mn ele ............ lei//wjm,, 

• L,/(Jcul fizic ................. , tarlaua//' .............. , i11 sui raji1t(l de ............. l,a ,11 suma de ............ lei/ha/an, 

• blocul fizic ................. , uw/nui./ J .............. , in .rn{1rujato de ............. ha c11 suma de- ............ 1 ·i/ha/a11, 

• blocul fi7iC ................. , tarlaua /P .............. , ill .rnprafctta de ............. Ila cu Slllllll CL ............ Id/ha/a 11, 

• b/i>cul fu.ic ................. , turlaua/P .............. , in .rnflrafata de ............. ha w suma cfa ............ lci/Jia/0111 

• IJ/ricul Jizic ................. , tari ,r.., /,' .............. , i11 supt afata d<' ............. ha CIJ suma de ............ Id/ha/an, 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noascra este stabilita castigatoare, sa închiriem 
pasunile, conform specificatiilor din documentatia de atribuire. 

3. Pana la încheierea si semnarea contractului de închiriere aceasta oferta împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executic in conformitate cu prevederile din 
um:umentalia de atribuire. 

5. Suntem de acord si ne angajam sa respectam întrutotul documentatia de atribuire a 
pasunilor (pajistilor) proprietate private a Comunei Gorgota, Judetul Prahova. 

Ofertant • Nume şi prenume/ Numele societatii 

L.S. 

Data ....................................... . 



ANEXA Nr. 2 la H.C.L. nr. 27 /28.05.202 

Comuna/OrasuJ/Municipiul ................. . 
Judetul ............................... .. 
Nr . ................ /data ............. .. 

CONTRACT-CADRU 
de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul 

privat al Comunei Gorgota, judetul Prahova 

Incheiat astazi ..................... . 

I. Partile contractante 
1. Intre Consiliul Local Gorgota/Comuna/U.A.T. GORGOTA adresa Comuna Gorgota, 

sat Gorgota, str. Principala nr. 70, telefon/fax 0244 474 511, 0244 474041, avand codul 
de înregistrare fiscala 2845354, cont deschis la ....................... , reprezentat legal prin 
primar, Domnul lonut-Nicolae Dumitru; 
in calitate de locator, si: 

2 . ............................. , cu exploatatia*) in localitatea .................. , str . .......... nr. ....... , bi. ........... , se . 
......... , et. .......... , ap . ...... , judetul .................. , avand CNP/CUI ........................... , nr. din Registrul 
national al exploatatiilor (RNE) ................ / .................. / .................. , contul nr . 
...................................... , deschis la ......................... , telefon ............. , fax ................ , reprezenata prin 
......................... , cu functia de ........................ , in calitate de locatar, 

la data de ............................ , 

*) ln cazul formei asociative se completeaza de catre reprezentantul legal al acesteia cu 
datele exploatatiilor membrilor formei asociative. 

la sediul locatorului (alt loc, adresa etc. ) ....................................... , 
in temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 1 23  alin. (2) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si al Hotararii Consiliului Local al Comunei Gorgota de aprobare a 
inchirierii nr . ................. din .............. , s-a incheiat prezentul contract de inchirier·e. 

li. Obiectul contractului 

l. Obiectul prezentului cont:r ,ct il constituie inchiricrc.1 }<ljistii aflate in domeniul 
priv,t al comunei Gorgota wntrn p 1sunat11l unui in:rn r t-i l' ................ ni male din specia 
....................... , situaL;::i in b.ocul ;;• ic .................. Larlau-, ........ ..... , în su ira!·:n d� ............. ha, 
identificata în schita ancxatJ L. rL! L c p.i!'tl.' di.1 i �CZ�l�trl contract. 

2 .  Predarea-primirea obiectului inchirierii se efectueaza pe baza de proces-verbal in 
termen de 5 zile de la data semnarii contractului, proces-verbal care devine anexa la 
contract. 

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirierii sunt 
urmatoarele: 



. 
I 

a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini loca arului 
la expirarea contractului: ......................................... : 

b)bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în masura 
in care acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua în schimbul platii unei 
compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform caietului de snrcinf: 

c)bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere raman in proprietatea 
locatarului: .......................................................... . 

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. 
lit. a) se vor repartiza potrivit destinali ilor aratc1Le la acest punct, locatarul fiind obligat 
sa restituie, în deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul inchiriat. 

5. OLit:l:livele locatorului sune: 
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 hectar de pajiste. 

/li. Durata co11lract11/ui 
1. Dur,.ta inchi ·ierii t.Stc c e  ......... �.. rn, 111 ·c•) nd CL d hl s mnar"i prezu�tulu· 

conlract, cu!1rinsa int1 � 7 si 1 O ani, conform preh..dcrilur a r. 9 alm. (2) din Or-�lonant 
de urgenta a Guvernului nr._34L?.01 '.{ privind organizare:i, administrarea si explo.itare,1 
pJjistilor p 'rm::rnente si ,' 'ntru modif1carta si rnmplLtar •• Legii fondului funciar nr. 
la/1 cm, aprobata cu  modificari si completJri prin Legea r ili>.Llfil:1. cu modificarile 
1 lterioare, cu respectare:, perioadei de p:isun:1t, respectiv ......................... a fiecarui an. 

2. Contractul de inchiri<•J c I oale fi prelun6i l  pc•ntru inc„ o perioada, tinand cont de 
r1.:spectar, ·a clauwlor contr,u tual<!, v.1loarc.1 invcstit1ilor I.?! r.tu::itc de catrc loc.itar pc 
pajist� si altele asemenea, ct, conditL1 c:t r l"in prelungire s nu se .1.::pascasca tcrnic.iu; 
maxim dl· 10 ni prevazut b ort. 9 alin. (2) din Ordonanta dr urgenta a Guvernuiui nr. 
14/2013, aprobata cu modificari si complctari prin Legcu 11r. 86/2014, cu moclificar·ile 
uiterio�:re." 

IV. Pretul închirierii 
1. Pretul închirierii este: 500 lei / ha / an 

Plata chiriei anuale se face in doua transe, astfel: 
• pentru primul an (data semnarii contractului): 50% la data mcheicrii contractului si 
50% in  termen  de 60 de zile de la semnarea contractului. 
-pentru restul perioadei contractuale: 50% pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an si 
50% pana la data de 30 iunie a fiecarui an. 
Z. V„loarea tota,a a con trac ul 1i de i1 1 ricre pe ............... an �ste de ............ Ici. 
3. Suma totala prevazuta la pct. 1 va fi platita prin ordin de plata in contul comunei 
RO73TREZS3921180250XXXXX deschis la Trezoreria Boldeşti Scăeni în contul sau in  
numerar la casieria unitatii administrativ-teritoriale. 
4. lntarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1 o/o din cuantumul chiriei datorate 
pentru fiecare zi de intarziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derularii 
contractului. 
Prezentele penalităţi NU exclud ideea existenţei unor altr rl mne. urmând ca acestea s 1 
fie calculate/ solicitate P- c Jc r;cr:1rat . 
5. Neplata chiriei in termen de 30 de zile calendaristice de la datele scadente prevazute 
in contract conduce Ia rezilierea contractului, fără nici o altă formalitate. u. C ,, ·i 1 



obţinută se face venit la bugetul local. Plata chiriei nu este legată de plata a1cor-suov.enţ1i 
AP.1.A. sau alte asemenea entif'.ţi. 
7. Pentru anii fiscali urm.îtori, chiria se va indexa în funcţie t,c indicele d e  inflaţie aferent ' 
anului fiscal respectiv şi comunic;,t de Institutul Naţional d" Statistică. 

V. Drepturile si obligatiile partilor 

1. Drepturile locatarului: 

- sa exploateze în mod direct, pc riscul si pe raspunderea sa pajistile care fac obiectul 
contractului de inchiriere. 

Z. 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 si in urmatoarele conditii: .............................................................. ; 
b)sa predea pajistea locatarului, indicandu-i limitele, precum si inventarul existent, pe 
baza de proces-verbal; 
c)sa solicite utilizatorului situatia lucrarilor realizate, cu valoarea exacta a acestora si 
devizul aferent, conform legislatiei in vigoare; 
d)sa isi dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de locatar pe 
pajiste; 
e)sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre locatar pe pajiste si sa 
confirme prin semnatura executarea acestora. 

3. Obligatiile locatarul ui: 
a)sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si d0 perm;rncnta a pajistilor ce 
fac obiectul prezentului contract; 
b)sa nu subinchirieze bunurile care foc obiectul prezentului contract. Subînchirierea 
totala sau partiala este interzisa, sub sanctiunca nulitatii absolute; 
c)sa plateasca chiria la termenele stabilite; 
d) sa achite toate taxele si impozitele localt: µn::vc1zute ue Codul fiscal; 
e)sa respecte cel putin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de 
pasunat si sa nu  suprapasuneze ; 
f)sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a 
unora dintre acestea, în  vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 
UVM/ha in toate zilele perioadei de pasu nat; 
g)sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat ; 
h)sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale; 
i)sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita; 
j)sa nu introduca animalele la pasu nat in cazul excesului de umiditate a pajistii; 
k) sa respecte amenajamentul pastoral, anexa la prezentul contract; 
l)sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a 
excesului de apa, de fertilizare, anual; 
m)sa respecte bunele conditiî agricole si de mediu, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 
n)sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si 
libere de orice sarcini, la incetarea contractului de închiriere prin încetare din orice 
cauza si prin ajungere la termen; 
o)sa restituie locatorului suprafata de pajiste ce face obiectul prezentului contract in 
conditii bune pentru pasunat; 
p) s:1 plateasca 30% din µrima dt> asigurare. 



s) sa respecte configura�iilc c 'l,1,;tr:11e a\! coilor de acces catre suprafetele de.p 
inchiriate ( drumuri satesti/de exploatatii, etc.) 

4. Obligatiile locatorului: 
a)sa nu ii tulbure pe locatar in cxercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
închiriere; 
b)sa nu modifice in mod unilateral contractul de închi riere, în afara de cazurile 
prevazute expres de lege; 
c)sa notifice locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere 
drepturilor locatarului; 
d)sa constate si sa comunice locatarului orice atentionare referitoare la nerespectarea 
clauzelor prezentului contract. 

VI. Clauz.e cunlrncluale n:ferituare la impartirea responsabilitatilor de mediu 
intre parti 

Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare 
pe parcursul derularii contractului ele închiriere, cad in sarcina locatarului, motiv pentru 
care acesta va obtine pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare pe care 
are obligatia sa le respecte. 

Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele inchiriate, împotriva 
atacurilor animalelor din ferme/adaposturi/ saivane, dupa caz. 

VII. Raspunderea contractuala 
1. Nerespectarea de catre partîlc contractante a obligatiilor prevazute în prezentul 

contract de închiriere atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 
2. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul contract partile datoreaza 

penalitati in limitele stabilite de legislatia in vigoare. Daca penalitatile nu acopera 
paguba, se vor plati daune. 

3. Forta majora exonercaza partile de raspundcrc. 

VIII. Litigii 
1 .  Liligiile ue urice fel ce vur Liecurge uin exercitc1rec1 preL".enlului cunt1~c1cl vur fi 

solutionate pe cale amiabila. ln cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate 
prin instantele de judecata. 

Z. Pe toata durata închirierii, cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare. 
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, in conditiile in care contractul 

respecta prevederile arl. l.798 din Codul civil. 

IX. Incetarea contractului Prezentul contract de închiriere inceteaza in urmatoarele 
situatîî: 
a) in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasîgurarea 
incarcaturiî minime de animale; 
b)pasunatul altor animale decat cele înregistrate in RNE; 
c)la expirarea duratei stabilite in contractul de închiriere; 
d)in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de 
catre locator in baza documentelor oficiale, cu plata unei dcspagubiri juste si prealabile 
in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata; 
e)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre 
locator, cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului; 
f)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locator, prin reziliere de catre 
locatar, cu plata unei despagubiri in sarcina locatorului; 



g)in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, far 
unei despagubiri; 
h)neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei si a penalitatilor datorate; 
i)in cazul vanzarii animalelor de catre locatar; � 

j)schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajistii in alte scopuri decat cel pentru care 
a fost închiriat terenul; 
k)in cazul in care se constata faptul ca pajistea inchiriata nu este folosita. 
1) neplata la termenele prevăzute de lege a taxelor si impozitelor locale prevazute 
de Codul fiscal. 

X. Fo1·ta majora 

1.  Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea in  mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine 
i n  baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 
2. Aparitia si încetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti in termen 
de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notiflcare scrisa, cu confirmarea constatarii 
evenimentelor d e  acest gen de catre autoritatile competente. ln  caz de forta majora, 
comunicata si constatata in conditiile de mai sus, exercitarea obligatiilor partilor se 
decaleaza cu perioada corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca niciuna dintre parti nu 
va pretinde penalitati sau despagubiri. 
3. Daca in termen de ............ ( .. /11. , ore) de la producere evenimentul respectiv nu 
inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice încetarea de drept a prezentului contract fara 
ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 
4. ln cazul decesului locatarului, mostenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot 
continua derularea contractului. 

XI. Notificari 

1. ln acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul 
prevazuta/prevazut in  partea introductiva a prezentului contract. 

2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin s1xi:suc1re 
recomandata cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la 
data mentionata de oficiul postai. 

3. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primita în prima zi 
lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

4. ln  cazul in care notificarea se face prin afisare la adresa/sediul prevazuta/prevazut 
in partea introductiva a prezentului contract, ea se considera primita la data afisarii. 

5 .  Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti daca nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele 
precedente. 

XII. Dispozitii finale 
l. Prezentul contract poate fi modificat si adaptat cu legislatia in vigoare pe parcursul 

executarii sale, cu acordul partilor. 
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului 

contract se poate face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
3. Orice modificari legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi insusite prin 

hotarare a consiliului local. 
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi in 

neconcordanta cu prevederile sale, in conditiile in care contractul respecta prevedel"ile 
art. 1.798 din Codul civil. 



5. Prezen�ul con�ract imp_reuna cu anexele sale, care fac parte integranta am c�msu1 J�J 
sau, reprezmta vomta partilor. . 

• 
. ,: 

6. Prezentul contract a fost încheiat intr-un numar de ........ exemplare, din care .. --::::;_y 
astazi, ......... , data semnarii lui, în Pri maria .................. . '""'' ,, 

Anexe: 

-extras Amenajament patoral 
-acte de proprietate /planurile de amplasa 
-proces-verbal de predare-primire a suprafetelor de pasunc inchiriate 

LOCATOR, LOCATAR, 
Consiliul Local/Primaria/U.AT. Gorgota, 

Primar: dl .................. .. ss ........................ . 

Vizat, 
Control fi nanciar preventiv propriu, 




