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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de organizare a  

păşunatului pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele  
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.01.2014, 
 Analizând cerererile înregistrate la Primăria Municipiului Săcele sub numerele: 47357/25.09.2014, 
48795/02.10.2014, 48799/02.10.2014, 48801/02.10.2014, înaintate de către SOCIETATEA AGRICOLĂ BUNLOC, 
MAGDƠ JÁNOS, MAGDƠ IOAN, S.C. AGROMEC HĂRMAN S.A., prin care se solicită sprijinul Primăriei 
Municipiului Săcele în vederea stopării activităţilor de păşunat ilegal desfăşurat atât pe terenurile agricole cultivate, 
cât şi în apropierea acestora, motivat de faptul că s-au produs numeroase degradări ale terenurilor agricole şi 
distrugeri ale culturilor; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58831/25.11.2014 al Serviciului Fond Funciar, Registru Agricol 
şi Cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Văzând prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale  Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor actualizată; 
              În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi b); ale art. 45, alin. (1); ale art. 61 
alin. (2); ale  art. 115 alin. (1)  lit. b)  şi  ale art. 117  lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.  52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia public, 
 

H O T Ă R ĂŞ T E  
 Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare a păşunatului pe raza administrativ-teritorială a Municipiului 
Săcele, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Sacele, conform anexei  nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se aproba Contractul-cadru de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public sau privat 
al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, conform anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 4.  Se aproba Contractul-cadru de concesiune a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public sau 
privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, conform anexei nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 5.  La data adoptării prezentei Hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.  
            Art. 6.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
    RACOŞ  ELENA-MIHAELA                                                 C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   18  voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 18 



 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex.  Serviciul  Fond Funciar, Registru Agricol şi Cadastru 
- 1 ex. Direcţia Poliţia Locală 
- 1 ex. Biroul Contencios Administrativ 

 



Municipiul Săcele     ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 3_22.01.2015 
 Consiliul Local 
 
 

REGULAMENT  
 

de organizare a pașunatului pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Săcele 
 
 
CAP. I PRINCIPII GENERALE 
 
     
Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile si obligatiile detinatorilor de animale 
privind regimul de pasunat precum si reguli de exploatare a pajistilor (pasunilor si fanetelor) de pe 
teritoriul administrativ al Municipiului Sacele. 
    
 Art.2 Regulamentul stabileste obligatiile detinatorilor de animale, persoane fizice si juridice care au 
domiciliul sau resedinta in Municipiul Sacele, privind inregistrarea animalelor detinute in gospodarie 
la Registrul agricol din cadrul Primariei, precum si alte drepturi si obligatii legate de detinerea 
animalelor. 

 
CAP. II ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI 
 

     
Art.3  Pasunatul se executa sub forma organizata. Orice alta forma de detinere a animalelor se 
considera pasunat clandestin si contravine prevederilor prezentului regulament. 
    
Art.4 

(1) Terenurile pe care se poate organiza pasunatul sunt exclusiv cele care au categoria de 
folosinta pasune sau dupa caz terenurile neutilizate pentru cosit cu categorie de folosinta 
faneata.  

(2) Terenurile ce pot fi folosite pentru pasunat pot fi atat cele aflate in proprietatea privata a 
Municipiului Sacele cat si cele aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice. 

(3) Pe baza solicitarilor bine justificate, cu aprobarea Primariei Municipiului Sacele se poate 
organiza pasunatul pe fanetele neutilizate pentru cosit, daca exista acordul in scris al 
proprietarilor, iar efectivul de animale nu depaseste limitele stabilite de lege, adica echivalent 
cu o vaca furajera la hectar.  

(4) Pe tot timpul anului este interzis pasunatul in afara amplasamentului stabilit prin contractul de 
pasunat. 

(5) Contractul de inchiriere pentru terenurile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau 
juridice se intocmeste conform modelului din  Anexa 1, ce face parte integranta din prezentul 
regulament.  

(6) Contractul de inchiriere pentru terenurile aflate in proprietatea privata a Municipiului Sacele 
se intocmeste conform modelului prezentat in Monitorul Oficial al Romaniei 
nr.333/07.06.2013. 

 
Art.5 Detinatorii de bovine, ovine si cabaline pot solicita pentru sezonul de pascut, terenuri din 
pasunile si fanetele existente pe raza Municipiului Sacele.  
   



 Art.6 Solicitarea terenurilor pentru pasunat se efectueaza de catre presedintele asociatiei 
crescatorilor de bovine, presedintele asociatiei crescatorilor de ovine, reprezentantii grupurilor de 
gospodarii sau de catre sefii de stana. 
    
Art.7  

(1) Solicitarea trebuie depusa in scris la Centrul de informare al cetatenilor din cadrul Primariei 
Municipiului Sacele pana la data de 15 februarie a anului in care se organizeaza pasunatul. 

(2) In cazul inchirierii de terenuri de la proprietarii particulari, la solicitarea depusa la Primarie se 
va anexa contractul incheiat cu proprietarii terenurilor. 

     
Art.8 Pe baza actelor depuse si dupa verificarea acestora se emite o Autorizatie de pasunat pentru 
terenurile ce fac obiectul inchirierii. Modelul autorizatiei este cuprins in anexa nr.2 care face parte 
integranta din prezentul Regulament.  
     
Art.9 Sezonul de pasunat incepe la data de 15 aprilie si se desfasoara pana la data de 01 noiembrie in 
cazul bovinelor si respectiv din data de 24 aprilie pana la data de 25 noiembrie in cazul ovinelor, sau 
dupa caz conform perioadelor indicate in amenajamentul pastoral. 
   
Art.10 Parasirea locului desemnat pentru pascut este interzisa inainte de data de 01 octombrie a 
anului in curs, cu exceptia urmatoarelor cazuri:  

a) In cazul in care datorita secetei, pe trupul de pasune stabilita in contract, se manifesta 
lipsa apei si a hranei sau in caz de ninsori si temperaturi scazute. In aceste cazuri se vor adresa 
Primariei Municipiului Sacele pentru modificarea autorizatiei de pasunat. Acest demers trebuie 
precedat de o solicitare in scris formulata de catre fermier, in care se prezinta situatia existenta si 
apoi verificata de catre reprezentantul Primariei Municipiului Sacele, desemnat de Primar sa 
constate situatia prezentata.  

b) Dupa data de 15 septembrie turmele, a caror pasune se situeaza in mijlocul fondului 
forestier sau in imediata apropiere de acestea, pot parasi locul desemnat cu anuntarea prealabila 
in scris printr-o cerere inregistrata la Primaria Municipiului Sacele, pentru desemnarea unui nou 
loc de pasunat. 

 
Art.11. Exceptie de la termenele mentionate la art.9 si la art.10 se aplica doar in cazul in care pentru 
terenurile inchiriate se stabilesc pe baza unor documentatii specifice, alte intervale de utilizare a 
acestora. 
      
Art.12 Este interzis pasunatul pe toata durata anului pe fanetele productive si culturile agricole, pe tot 
teritoriul Municipiului Sacele. 
 
  Art.13 (1) Detinatorii de terenuri prin contractele de pasunat, au obligatia de a stabili taxele de 
inchiriere in functie de fiecare categorie de animale. Aceste taxe se aproba prin vizarea contractelor 
de pasunat de catre Primaria Municipiului Sacele. 

(2) De asemenea, detinatorii particulari ce au inchiriat terenurile pot solicita de la chiriasi 
depunerea unor garantii banesti de buna gestiune si intretinere a acestora. 
 
Art.14.Este interzis pasunatul pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Sacele a 
animalelor detinute de persoanele care au domiciliul stabil pe raza altor localitati. Exceptie de la acest 
articol fac persoanele care detin un contract de inchiriere pentru pasunat. 
 
Art.15. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza 
conform prevederilor cap.V. din prezentul Regulament.  

 



CAP. III OBLIGATIILE DETINATORILOR DE ANIMALE (FERMIERILOR, 
PRESEDINTILOR DE ASOCIATII, DETINATORILOR DE STANE) 
 

Art.16. Detinatorii de animale, persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul sau resedinta 
in Municipiul Sacele, care desfasoara activitati de pasunat sunt obligati: 

 
a) sa aduca la cunostinta responsabililor de stana si ciobanilor prezentul Regulament de pasunat si 

sa faca dovada scrisa a informarii acestora. Aceasta dovada se anexeaza la cererea pentru 
emiterea autorizatiei de pasunat.  

b) sa incheie un contract de inchireire pentru pasunat iar in cuprinsul contractului sa fie stipulate 
toate sarcinile si obligatiile avute de catre parti conform legislatiei in vigoare privind pasunatul 
fara omiterea vreuneia.  

c) sa inregistreze la Registrul agricol efectivele de animale; 
d) sa actualizeze datele declarate in Registrul agricol in cazul in care s-a schimbat numarul 

efectivelor de animale; 
e) sa incheie conventii de munca cu lucratorii de la stana (responsabilii de stana si ciobanii). 
f) sa prezinte impreuna cu solicitarea autorizatiei de pasunat o situatie cu numarul de lucratori, 

numele acestora si copii de pe cartile de identitate ale acestora.   
g) sa incheie contract de inchiriere cu detinatorii terenurilor, conform prevederilor prezentului 

Regulament; 
h) sa solicite de la Primaria Municipiului Sacele autorizatia de pasunat; 
i) inainte de a pleca cu animalele, sunt obligati sa informeze Primaria Municipiului Sacele cu 

privire la traseul ce va fi parcurs si data la care se va deplasa cu animalele catre locul de 
pasunat; 

j) sa aduca la cunostinta pastorilor si responsabililor de stana, traseul ce trebuie parcurs pana la 
amplasamentul de pasunat, datele cu privire la sezonul de pasunat si amplasamentul de 
pasunat; 

k) sa verifice periodic, daca pastorii si responsabilii de stana respecta amplasamentul stabilit in 
autorizatia de pasunat ;  

l) sa stabileasca traseul ce trebuie parcus pana la amplasamentul de pasunat astfel incat sa evite 
incalcarea proprietatilor particulare, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, este obligat 
sa obtina anterior deplasarii, acordul scris al proprietarilor terenurilor ce necesita a fi strabatute 
pana la locul de pasunat. 

m) sa nu lase nesupraveghveate animalele pe pasune; 
n) sa informeze responsabilii de stana si ciobanii asupra interdictiei de a pasuna pe terenurile 

arabile (arabile propriu-zise, pajisti cultivate, gradini de legume, sere, solarii si rasadnite, 
capsunarii si alte culturi perene); terenurile destinate culturilor furajere perene(trifoisti, 
sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri insamantate cu diferite amestecuri de plante 
leguminoase si graminee perene); terenuri ramase temporar neinsamantate datorita 
inundatiilor, colmatarilor,degradarilor sau altor cauze; terenuri cu sere si rasadnite 
sistematizate si pe orice alte terenuri din apropierea acestora  

o) sa nu efectueze lucrari care sa duca la scoaterea din circuitul agricol a pajistei fara aprobarile 
legale in vigoare 

p) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat Primaria 
Municipiului Sacele sau veterinarul de aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile. 

q) sa foloseasca doar cainii vaccinati si care sa poarte jujeu cu dimensiunile stabilite de legislatia 
in vigoare, sa detina carnet de sanatate pentru fiecare caine si sa ii deparaziteze periodic; 

r) sa nu foloseasca pentru paza turmei caini din rase cu potential agresiv ridicat, conform 
legislatiei in vigoare sau a metisilor raselor de vanatoare. 

s) sa achite amenda in cazul in care animalele detinute sau aflate in folosinta lor au fost gasite in 
afara terenului desemnat pentru pasunat, in interval de 48 ore. 



 
CAP. IV OBLIGATIILE PASTORILOR SI RESPONSABILILOR DE TURME  
 
     Ar.17 Responsabilii de turme si pastorii sunt obligati: 
 

a) sa solicite detinatorului de animale (fermierilor, presedintilor de asociatii, detinatorilor de 
stane) sa li se prezinte pentru a lua la cunostinta prevederile prezentului Regulament de 
pasunat.  

b) sa detina la stana sau la purtator pe toata perioada pasunatului o copie dupa contractul de 
inchireire pentru pasunat, anexa grafica a acestuia,autorizatia de pasunat, copiile dupa 
conventiile de munca incheiate cu detinatorul stanii si cartile de identitate ale lucratorilor. 

c) sa efectueze pasunatul numai pe terenul inchiriat si totodata sa respecte intocmai limitele 
trupului de pasune, sa asigure protectia parcelelor invecinate si a tuturor culturilor din 
apropierea suprafetelor repartizate pentru pasunat; 

d) sa respecte traseul parcurs pana la amplasamentul de pasunat, cat si prevederile referitoare 
la sezonul de pasunat; 

e) sa faca dovada existantei certificatului de sanatate al animalelor eliberat de medicul 
veterinar de circumscriptie pentru intregul efectiv de animate insotite la pasunat. 

f) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat 
proprietarul(detinatorul de animale) de aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile. 

g) sa nu efectueze lucrari care sa duca la scoaterea din circuitul agricol a pajistei fara 
aprobarile legale in vigoare 

h) sa nu lase animalele nesupravegheate pe pasune; 
i) sa nu pasuneze noaptea 
j) sa nu pasuneze pe terenurile arabile (arabile propriu-zise, pajisti cultivate, gradini de legume, 

sere, solarii si rasadnite, capsunarii si alte culturi perene); terenurile destinate culturilor 
furajere perene(trifoisti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri insamantate cu diferite 
amestecuri de plante leguminoase si graminee perene); terenuri ramase temporar 
neinsamantate datorita inundatiilor, colmatarilor,degradarilor sau altor cauze; terenuri cu 
sere si rasadnite sistematizate si pe orice alte terenuri din apropierea acestora  

k) sa raspunda civil, contraventional sau penal, dupa caz pentru pagubele produse de animalele 
lasate in grija lor; 

l) sa raspunda civil, contraventional sau penal, dupa caz pagubele produse de animale din 
neglijenta angajatilor lor; 

m) sa raspunda civil, contraventional sau penal, dupa caz pentru integritatea si sanatatea 
animalelor lasate in grija lor; 

n) sa raspunda civil, contraventional sau penal, dupa caz pentru orice paguba provocata de 
cainii folositi la stana; 

o) sa nu foloseasca pentru paza turmei caini din rase cu potential agresiv ridicat, conform 
legislatiei in vigoare sau a metisilor raselor de vanatoare 

p) sa efectueze lucrari de intretinere pe terenurile inchiriate. 
q) sa imprejmuiasca terenul folosit cu gard electric special pentru pasunat (pastor electric). 
r) sa achite amenda in cazul in care animalele au fost gasite in afara terenului desemnat pentru 

pasunat, in interval de 48 ore. 
  

CAP. V OBLIGATIILE PRIMARIEI MUNICIPIULUI SACELE:  
 
   Art.18 Sa emita in termen de 10 zile de la inregistrare autorizatia de pasunat in cazul in care toate 
formalitatile si demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament. 
 



  Art.19 Sa acorde sprijin prin compartimentul de specialitate la inventarierea pagubelor produse de 
animale. 
 
  Art.20 Sa aplice sanctiuni impotriva celor care nu respecta prevederile prezentului Regulament.  
 
CAP. VI SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 
 
   Art.21 In spiritul prezentului Regulament constituie contraventii urmatoarele fapte: 
 

a) pasunatul in lipsa unui contract de inchiriere pentru pasunat si implicit in lipsa autorizatiei de 
pasunat emisa de Primaria Municipiului Sacele se considera pasunat neautorizat. 

b) pasunatul in lipsa existentei unui contract neavizat de Primaria Municipiului Sacele sau 
intocmit fara a respecta legislatia in vigoare se considera ca fiind pasunat neautorizat 

c) activitatea de pasunat desfasurata in baza unor alte documente de instrainare/folosinta a 
terenului in vederea pasunatului in care nu au fost prevazute toate obligatiile si sarcinile avute 
de catre parti conform legislatiei in vigoare, constituie pasunat neautorizat 

d) activitatea de pasunat desfasurata in conditiile omisiunii prevederii cu privire la sarcinile si 
obligatiile avute de parti, din cuprinsul contractului de inchiriere pentru pasunat, conform 
legislatiei in vigoare, reprezinta pasunat neautorizat 

e) introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat;  
f) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract; 
g) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat cele folosite 

pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea;  
h) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. 1 alin. (2) din 

OUG 34/2013; 
i) arderea vegetatiei pajistilor permanente; 
j) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art.5 alin (3) din 

OUG 34/2013  
k) scoaterea din circuitul agricol totala sau partiala a pajistei fara aprobarile legale in vigoare 
l) subinchirierea totala sau partiala a terenurilor ce fac obiectul contractului  
m) amplasarea stanilor pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Sacele de catre 

persoanele fara contract de inchiriere pentru pasunat. 
n) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru pasunat prin contractul de pasunat si anexa 

grafica a acestuia;  
o) desfasurarea activitatii de pasunat pe terenurile arabile (arabile propriu-zise, pajisti cultivate, 

gradini de legume, sere, solarii si rasadnite, capsunarii si alte culturi perene); terenurile 
destinate culturilor furajere perene(trifoisti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri 
insamantate cu diferite amestecuri de plante leguminoase si graminee perene); terenuri 
ramase temporar neinsamantate datorita inundatiilor, colmatarilor,degradarilor sau altor 
cauze; terenuri cu sere si rasadnite sistematizate si pe orice alte terenuri din apropierea 
acestora  
 

p) acceptarea in turme a animalelor straine sau altele decat cele stabilite in contract;  
q) lasarea nesupravegheata a animalelor pe terenurile cultivate; 
r) neprezentarea si nedeclararea pentru identificarea, individualizarea si inregistrarea animalelor; 
s) efectuarea pasunatului cu un efectiv mai mare decat cel stabilit potrivit prevederilor legale si 

prin autorizatia de pasunat; 
t) efectuarea pasunatului cu caini fara jujeu si nevaccinati. 
u) depozitarea deseurilor menajere si/sau agrozootehnice pe pasune. 
v) folosirea pentru paza turmei, a cainilor din rase cu potential agresiv ridicat, conform 

legislatiei in vigoare sau a metisilor raselor de vanatoare. 



w) desfasurarea activitatii de pasunat pe timpul noptii  
 
Art.22  Comiterea faptelor prevazute in art. 21, la prezentul Regulament constituie contraventii si se 
sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeza: 
1) de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei 
pentru persoanele juridice, faptele prevazute la lit. a), b), c), d), e), g), h), m), n), p). 
2) de la 3.000 lei si la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 
lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. i) 
3) de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei 
pentru persoanele juridice, faptele prevazute la lit. f), l), o), q), r), s), t), u), v), w) 
4) de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevazute la lit. j) 
5) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevazuta la lit. k). Aceasta contraventie, se 
sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului 
in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. 
 
Art.23 Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 21 si 22 din prezentul regulament se efectueaza de 
catre organele de specialitate ale Primariei Municipiului Sacele numiti prin dispozitia primarului  
precum si de catre organele de politie. 
 
Art.24 In situatia in care fapta savarsita , intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, 
pentru constatarea si aplicarea unei pedepse se vor sesiza organele de urmarire penala in conformitate 
cu prevederile codului penal in vigoare, sesizarea putand fiind inaintata de catre orice persoana 
interesata. 
 
CAP. VI. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 
  Art.25   
(1) In cazul in care contravenientul, persoana fizica nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la 
ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, se poate intocmi amenda 
cu sanctiunea obligatorie contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-
se seama de partea din amenda care a fost achitata, in conditiile OG nr.2/2001, privind regimul juridic 
al contravenientilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 (2) Amenzile se fac venit la bugetul local. 
  Art.26 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarare a consiliului local. 
 

PRIMAR         SECRETAR 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      PRIMAR 
      CONSILIER LOCAL,     EC. NISTOR RADU FLOREA 
RACOŞ ELENA-MIHAELA 
 
 
    Elaborat: 
Ing. Pepene Florin 
 

 

 

 



ANEXA LA REGULAMENT 
                   

R O M A N I A 
JUDETUL BRASOV 

PRIMARIA  MUNICIPIULUI  SACELE  
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
 

AUTORIZATIE DE PASUNAT 
 
 
     Avand in vedere solicitarea nr. ___/ _____ inaintata de dl/d-na ________________________________, domiciliat(a) 
in __________ ______________________________ identificat prin CNP.......................... actul de identitate ___, 
seria_____nr._______si 
luand in considerare contractul de pasunat nr.______ incheiat la data de __________ si vizat de Primarul Municipiului 
Sacele, la data de __________, prin prezenta, se autorizeaza pasunatul pe trupurile de pasune/fanete identificate conform 
anexei grafice (PAD – plan de amplasament si delimitare), avand  urmatoarea identificare cadastrala : 
 

 
Nr. 
Crt 

Identificare agricola  
(nr. cadastral agricol) 

Identificare carte funciara 
(Nr. cadastral inscris CF) 

Suprafata Proprietar 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
Total     
 
Pasunatul pe amplasamentul autorizat se desfasoara conform Regulamentului aprobat prin Hotararea de Consiliu Local. 
 
Efectivul de animale pentru suprafata inchiriata este compus din :  
 

Categorie Ovine Caprine Bovine Bubaline Cabaline Magari/Catari 
Detinute       

Primite in 
folosinta 

      

Total          

Suprafata 
necesara 
conform 
coeficient 

UVM 

         

      Nerespectarea prevederilor regulamentului privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pajistilor si a 
pasunilor de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sacele atrage dupa sine revocarea autorizatiei si aplicarea 
sanctiunilor conform celor stabilite prin Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului Local. 

Primaria Municipiului Sacele la data de________/2014 
              

Primar, 
Ec. NISTOR RADU FLOREA 



                                                                                           Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 3/22.01.2015  
              
  

Primaria Municipiului SACELE 
Judetul BRASOV 

Nr. inreg..................../ data……………… 
 

CONTRACT-CADRU de inchiriere a suprafetelor de pajisti  
aflate pe teritoriul administrativ al Municipiului Sacele 

 
Incheiat astazi ......................... 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
1)Intre..............................................................................................................adresa,.............................................
................................................................................................................, telefon/fax..................., avand 
CNP………………………. / Codul Unic de Identificare……………….................., cont deschis 
la........................................., reprezentat legal prin…….................................. ............. - in calitate de locator  
 
si: 
 
2) ……………………………........................................................................, cu exploatația*) in 
localitatea........................................................................................................................................... 
............................................, str. ............................ nr. ......., bloc ..........., scara ........., etaj .........., 
apartament ......, judetul .................., avand CNP/CUI ..................................., Nr. din RNE ........... 
........../.............../................., contul nr. ....................................................., deschis la…………… 
............................................, telefon ............................., fax .............................., reprezentata prin 
.............................................., cu functia de ..................................,- in calitate de locatar, 
 
la data de ....................................,la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) 
......................................................................, in temeiul prevederilor Codului Civil și ale Legii nr.215/2001 a 
administrației publice locale, republicata, precum și al Hotararii Consiliului local al municipiului Sacele de 
aprobare a regulamentului de pasunat  nr. .................din ................., s-a incheiat prezentul contract de 
inchiriere. 
*) in cazul formei asociative se completeaza de catre reprezentantul legal al acesteia cu datele exploatațiilor membrilor formei asociative 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea pajistii(pasune si sau faneata) aflata in proprietatea 
privata a persoanelor fizice/juridice situate pe raza administrative a municipiului Sacele pentru pasunatul unui 
numar de ………........ animale 
din specia ................, situata in blocul fizic ........, tarla ........., in suprafata de ..............ha, 
(ideintificata) asa cum rezulta din datele cadastrale.......................................................................și din schita 
anexata care face parte din prezentul 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 prezentul contract. 
3. Categoriile de bunuri, ce vor fi utilizate de locatar, in derularea inchirierii sunt urmatoarele: 
a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini, locatorului, la 
expirarea contractului : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b) Bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere, raman in proprietatea locatarului: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



4. La incetarea contractului de inchiriere, din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza 
potrivit destinațiilor aratate la acest punct, locatarul fiind obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de 
orice sarcina, bunul inchiriat. 
5. Obiectivele locatorului sunt: 
a) menținerea suprafeței de pajiște; 
b) realizarea pașunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii calitații 
covorului vegetal; 
c) creșterea producției de masa verde pe ha pajiște. 
III. DURATA CONTRACTULUI 
1. Durata inchirierii este de ................. ani incepand cu data semnarii prezentului contract, dar fara sa 
depașeasca 5 ani, cu respectarea perioadei de pașunat, respectiv ………........................ a fiecarui an. 
2. Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult durata sa inițiala, tinand cont 
de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajiste și alte 
asemenea. 
IV. PRETUL INCHIRIERII 
1.Pretul inchirierii este de . . . .. . . lei/ha/an,  
2. Plata chiriei va fi achitata :  

□integral la incheierea prezentului contract. 

□ sau in transe dupa cum urmeaza: X% pana la data de ............. și X% pana la data de ................. 
3. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, cuantum ce nu se va 
modifica pe parcursul derularii contractului. 
4. Neplata chiriei in conditiile stabilite in prezentul contract, conduce la rezilierea contractului fara notificare 
prealabila. 
5.Plata impozitului pe teren se efectueaza de catre proprietarul terenului in conditiile Legii nr.571/2003 prin 
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.  
V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTILOR: 
1. Drepturile locatarului: 
a) de a exploata in mod direct, pe riscul și pe raspunderea sa pajiștile care fac obiectul 
contractului de inchiriere. 
2. Drepturile locatorului: 
a) sa inspecteze suprafețele de pajiști inchiriate, verificand respectarea obligatiilor asumate de 
locatar; Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a locatarului si in urmatoarele 
conditii: 
..................................................................................................................................................... 
b) sa predea pajiștea 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-și dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de locatar pe pajiște; 
e) sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre locatar pe pajiște si sa confirme prin 
semnatura executarea acestora. 
3. Obligațiile locatarului: 

a) sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate și de permanența a pajiștilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 

b) sa nu subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea totala sau parțiala 
este interzisa, sub sancțiunea nulitații absolute. 

c) cu acordul scris al locatorului, locatarul poate sa cesioneze contractul de inchiriere sotului 



care participa la exploatarea bunurilor inchiriate sau descendentilor sai majori. 
d) sa plateasca chiria la termenul stabilit; 
e) sa respecte incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat; 
f) sa comunice in scris Primariei, datele cu privire la vanzarea animalelor detinute, in termen de 5 zile de 

la tranzactie, in scopul verificarii conditiilor admise de lege cu privire la incarcatura minima de 
UVM/ha. 

g) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat si numai cu animalele inregistrate in RNE. 
h) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale; 
i) sa introduca animalele la pașunat numai in perioada de pașunat stabilita; 
j) sa nu introduca animalele la pașunat in cazul excesului de umiditate a pajiștii; 
k) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apa, de 

fertilizare, anual; 
l) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
m) sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit și libere de 

orice sarcini, la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen; 
n) sa restituie locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract, in 

condiții cel puțin egale cu cele de la momentul incheierii contractului; 
o) sa pasuneze animalele pe terenul inchiriat fara a leza dreptul de proprietate sau de folosinta a celorlati 

proprietari sau locatari de pajisti. 
p) sa nu pasuneze pe timpul noptii 
q) sa nu arda vegetatia pajistilor 
r) sa nu amplaseze pe pajiste alte obiective de investitii decat ccele prevazute la art.5,al.(3) din OUG 

34/2013. 
s) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu asa cum se prevede in legislatia in vigoare 
t) sa nu accepte turme animalelor straine, din afara localitatii sau altele decat cele stabilite in prezentul 

contract 
u) sa respecte amplasamentul stabilit pentru pasunat prin contractul de pasunat asa cum este reprezentat si 

in anexa grafica. 
v) efectuarea pasunatului cu caini cu jujeu si vaccinati si care nu fac parte din rasele cu potential agresiv 

ridicat sau a metisilor raselor de vanatoare. 
w) sa nu depoziteze gunoi menajer si/sau agrozootehnice pe pajiste 
x) sa nu circule pe pajiste cu orice alte mijloace de transport, inclusiv atelaje,decat cele folosite pentru 

activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. 
4. Obligațiile locatorului: 
a) sa nu il tulbure pe locatar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul 
contract de inhiriere. 
b) sa nu modifice in mod unilateral contractul de inchiriere, in afara de cazurile 
prevazute expres de lege. 
c) sa notifice locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere 
drepturilor locatarului. 
d) sa constate și sa comunice locatarului, orice atentionare referitoare la nerespectarea 
clauzelor prezentului contract. 
e) sa declare la Registrul Agricol terenul care face obiectul prezentului contract de inchiriere 
f) sa faca dovada ca figurez inregistrat in evidentele fiscale ale Primariei Municipiului Sacele cu terenul ce 
face obiectul inchirierii  
g) sa faca dovada, la fiecare inceput de sezon de pasunat, ca nu inregistreaza datorii la bugetul local al 
Municipiului Sacele privind impozitul pe terenul ce face obiectul contractului de inchiriere. 
VI. Clauze contractuale referitoare la responsabilitațile de mediu: 



Locatarul raspunde solitar pentru protectia mediului pe durata contractului de inchiriere si ia toate masurile 
pentru intretinerea terenului inchiriat si mentinerea categoriei de folosinta a terenului inchiriat conform art.11 
din OUG34/2013 
VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
1. Nerespectarea de catre partile contractante, a obligatiilor prezentului contract de inchiriere, 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. 
VIII. LITIGII 
1.Litigiile, de orice fel, ce vor decurge din exercitarea prezentului contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. 
In cazul in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instantele de judecata. 
2. Pe toata durata inchirierii, cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare. 
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu in conditiile art.1798 din Codul Civil  
IX. INCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract de inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere; 
b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 

locator in baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina 
acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata; 

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre locator, 
cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului; 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locator prin reziliere de catre locatar, cu 
plata unei despagubiri in sarcina locatorului; 

e) in cazul imposibilitații obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei 
despagubiri; 

f) neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei si a penalitatilor datorate; 
g) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii in alte scopuri decat cel pentru care a fost 

inchiriat terenul; 
h) in cazul in care se constata, de catre reprezentantii consiliului local faptul ca, pajiștea 

inchiriata nu este folosita. 
X. FORTA MAJORA 
1. Nici una dintre parțile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea in mod 
necorespunzator - total sau parțial - a oricarei obligatii care ii revine in 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 incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile, prin telefon, 
fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor de acest gen de catre autoritatile 
competente. In caz de forta 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. 
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de . . . . . . . . . . 
(zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 
consecintelor lui. 
3. Daca in termen de . . . . . . . . . . . . (zile, ore) 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. 
4. In cazul decesului locatarului, mostenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot continua 
derularea contractului. 



XI. NOTIFICARI 
1. In accepțiunea parților 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. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, 
cu confirmare de primire (A.R.) și se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul 
postal. 
3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care 
a fost expediata. 
4. Notificarile verbale nu se iau in considerare, de nici una dintre parți, daca nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalitatile, prevazute la alineatele precedente. 
XII. DISPOZITII FINALE: 
1. Prezentul contract, poate fi modificat și adaptat cu legislatia in vigoare pe parcursul 
executarii sale, cu acordul parților. 
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 inchiriere vor fi insusite prin hotarare 
a Consiliului local. 
4. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau 
reprezina vointa partilor. 
5. Prezentul contract a fost incheiat astazi . . . . . . . . . . . . ., intr-un numar de 3 exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte iar cel de al treilea a fost depus la Primaria Municipiului Sacele. 
 
 
LOCATOR           LOCATAR 
 
................................................    ................................................ 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      PRIMAR 
      CONSILIER LOCAL,     EC. NISTOR RADU FLOREA 
RACOŞ ELENA-MIHAELA 
 
 
    Elaborat: 
Ing. Pepene Florin



 



                                                                                                     ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 3/22.01.2015 
 
Comuna/Orasul/Municipiul ............... 
Judetul ................................ 
Nr. ............./data ................. 
 

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

sau privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor 
 

Incheiat astazi .................. 
 
 
I. Partile contractante 
1. Intre Comuna/Orasul/Municipiul ......., adresa ......, telefon/fax ......, avand codul de inregistrare fiscala 
........, cont deschis la ........, reprezentat legal prin primar ....., in calitate de locator, si: 
2. ........, cu exploatatia*) in localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul ....., avand 
CNP/CUI ......, nr. din Registrul national al exploatatiilor (RNE) ....../....../....., contul nr. ......, deschis la 
........, telefon ......, fax ......., reprezentata prin ......, cu functia de ....., in calitate de locatar, 
__________ 
     *) In cazul formei asociative se completeaza de catre reprezentantul legal al acesteia cu datele 
exploatatiilor membrilor formei asociative. 
 
la data de ...................................., 
la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) ........................., 
in temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii 
Consiliului Local al Comunei/Orasului/Municipiului ..... de aprobare a inchirierii nr. ....... din ........., s-a 
incheiat prezentul contract de inchiriere. 
 
II. Obiectul contractului 
1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea pajistii aflate in domeniul public/privat al 
comunei, orasului, respectiv al municipiului ..... pentru pasunatul unui numar de ...... animale din specia 
......, situata in blocul fizic ...., tarlaua ...., in suprafata de ........ ha, (identificata) asa cum rezulta din datele 
cadastrale ....... si din schita anexata care face parte din prezentul 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: 
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini locatorului la expirarea 
contractului: ................................................; 
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului in masura in care acesta din urma 
isi manifesta intentia de a le prelua in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila 
actualizata, conform caietului de sarcini: ...............; 
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere raman in proprietatea locatarului: 
.......................................................... . 
4. La incetarea contractului de inchiriere din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a) se vor 
repartiza potrivit destinatiilor aratate la acest punct, locatarul fiind obligat sa restituie, in deplina 
proprietate, liber de orice sarcina, bunul inchiriat. 
5. Obiectivele locatorului sunt: 
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. 
 
III. Durata contractului 



1. Durata inchirierii este de ..... ani, incepand cu data semnarii prezentului contract, dar fara sa depaseasca 
5 ani, cu respectarea perioadei de pasunat, respectiv ........... a fiecarui an. 
2. Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult durata sa initiala, tinand 
cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajiste si 
altele asemenea, cu conditia ca prin prelungire sa nu se depaseasca termenul maxim de 5 ani prevazut de 
Ordonanta 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. 
 
IV. Pretul inchirierii 
1. Pretul inchirierii este de ...... lei/ha/an, fara a depasi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculata in 
functie de pretul mediu stabilit de consiliul judetean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, chiria totala anuala (nr. ha x pret 
pe ha) fiind in valoare de ...... lei. 
2. Suma totala prevazuta la pct. 1 va fi platita prin ordin de plata in contul comunei/orasului/municipiului 
.........., deschis la Trezoreria ......, sau in numerar la casieria unitatii administrativ-teritoriale. 
3. Plata chiriei se face in doua transe: 30% pana la data de ....... si 70% pana la data de ................. . 
4. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de 
intarziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derularii contractului. 
5. Neplata chiriei pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 
 
V. Drepturile si obligatiile partilor 
1. Drepturile locatarului: 
- sa exploateze 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 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 locatarului: 
a) sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 
b) sa nu subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea totala sau partiala 
este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute; 
c) sa plateasca chiria la termenul stabilit; 
d) sa respecte cel putin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat; 
e) sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a unora dintre acestea, 
in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat; 
f) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat; 
g) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale; 
h) sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita; 
i) sa nu introduca animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a pajistii; 
j) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a excesului de apa, de 
fertilizare, anual; 
k) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
l) sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, 
la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen; 



m) sa restituie concedentului suprafata de pajiste ce face obiectul prezentului contract in conditii cel putin 
egale cu cele de la momentul incheierii contractului; 
n) sa plateasca 30% din prima de asigurare. 
 
4. Obligatiile locatorului: 
a) sa nu il tulbure pe locatar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de inchiriere; 
b) sa nu modifice in mod unilateral contractul de inchiriere, in 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. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre parti 
Locatorul raspunde de: ............................................. . 
Locatarul raspunde de: ............................................. . 
 
VII. Raspunderea contractuala 
1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de inchiriere 
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 exonereaza partile de raspundere. 
 
VIII. Litigii 
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale 
amiabila. In cazul in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instantele de judecata. 
2. Pe toata durata inchirierii, cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare. 
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, in conditiile in care contractul respecta prevederile art. 
1.798 din Codul civil. 
 
IX. Incetarea contractului 
Prezentul contract de inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea incarcaturii minime de 
animale; 
b) pasunatul altor animale decat cele inregistrate in RNE; 
c) la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere; 
d) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre locator in 
baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri 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, fara plata 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 inchiriat 
terenul; 
k) in cazul in care se constata faptul ca pajistea inchiriata nu este folosita. 
 
X. Forta 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 in 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 incetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti in termen de 5 zile, prin 
telefon, fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor de acest gen de catre 
autoritatile competente. In 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 ....... (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul 
sa isi notifice incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 
4. In cazul decesului locatarului, mostenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot continua derularea 
contractului. 
 
XI. Notificari 
1. In 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 scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal. 
3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost 
expediata. 
4. 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 
1. 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 inchiriere 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 prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
5. Prezentul contract impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta 
vointa partilor. 
6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, din care ......, astazi, ......., data 
semnarii lui, in Primaria ......... . 
 

                    LOCATOR                               LOCATAR 
      Consiliul Local .........................         .................. 
                  Primar: dl ..............             SS ............... 
                     Vizat de secretar, 
 
    Prevederile prezentului contract-cadru constituie conditii minime obligatorii care trebuie respectate la 
incheierea contractelor, acestea putand fi completate in functie de situatia de fapt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      PRIMAR 
      CONSILIER LOCAL,     EC. NISTOR RADU FLOREA 
RACOŞ ELENA-MIHAELA 
 
 
    Elaborat: 
Ing. Pepene Florin 



 

                                                                                                       ANEXA 4 la H.C.L. nr. 3/22.01.2015 
 
Comuna/Orasul/Municipiul ................. 
Judetul .................................. 
Nr. ................/data ................ 
 
 

CONTRACT-CADRU 
de concesiune pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul public al 

comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor 
 

Incheiat astazi ...................... 
 
 
I. Partile contractante 
1. Intre Comuna/Orasul/Municipiul ......., adresa ......, telefon/fax ......, avand codul de inregistrare fiscala 
......., cont deschis la ......, reprezentat legal prin primar ......, in calitate de concedent, si: 
2. ......, cu exploatatia*) in localitatea ....., str. .... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. .., ap. ...., judetul ....., avand 
CNP/CUI ......, nr. din Registrul national al exploatatiilor (RNE) ......../....../......, contul nr. ......, deschis la 
......, telefon ...., fax ......, reprezentata prin ....., cu functia de ........, in calitate de concesionar, 
__________ 
    *) In cazul formei asociative se completeaza de catre reprezentantul legal al acesteia cu datele 
exploatatiilor membrilor formei asociative. 
 
la data de ............., 
la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) .............., 
in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si al Hotararii Consiliului Local al Comunei/ Orasului/Municipiului ......... de aprobare 
a concesionarii nr. ..... din ....., s-a incheiat prezentul contract de concesiune. 
 
II. Obiectul contractului 
1. Obiectul prezentului contract il constituie concesionarea pajistii aflate in domeniul public al comunei, 
orasului, respectiv al municipiului ..... pentru pasunatul unui numar de ...... animale din specia ......, situata 
in blocul fizic ...... tarlaua ....., in suprafata de ..... ha, (identificata) asa cum rezulta din datele cadastrale 
....... si din schita anexata care face parte din prezentul contract. 
2. Predarea-primirea obiectului concesiunii 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 concesionar in derularea concesiunii sunt urmatoarele: 
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la expirarea 
contractului: .........; 
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului in masura in care acesta din 
urma isi manifesta intentia de a le prelua in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila 
actualizata, conform caietului de sarcini: .............; 
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului: 
................... . 
4. La incetarea contractului de concesiune din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a) se vor 
repartiza potrivit destinatiilor aratate la acest punct, concesionarul fiind obligat sa restituie, in deplina 
proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat. 
5. Obiectivele concedentului sunt: 
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. 
 
III. Durata contractului 
1. Durata concesiunii este de ....... ani incepand cu data semnarii prezentului contract, dar fara sa 
depaseasca 5 ani, cu respectarea perioadei de pasunat, respectiv ....... a fiecarui an. 
2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa 
initiala, cu conditia ca prin prelungire sa nu se depaseasca termenul maxim de 5 ani prevazut de 
Ordonanta 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. 
 
IV. Pretul concesiunii (redeventa) 
1. Pretul concesiunii este de ...... lei/ha/an, fara a depasi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculata 
in functie de pretul mediu stabilit de consiliul judetean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, redeventa totala anuala (nr. 
ha x pret pe ha) fiind in valoare de ...... lei. 
2. Suma totala prevazuta la pct. 1 va fi platita prin ordin de plata in contul comunei/orasului/municipiului 
........, deschis la Trezoreria ......., sau in numerar la casieria unitatii administrativ-teritoriale. 
3. Plata redeventei se face in doua transe: 30% pana la data de ....... si 70% pana la data de ............. 
4. Intarzierea la plata a redeventei se penalizeaza cu 0,1% din cuantumul redeventei datorate pentru fiecare 
zi de intarziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derularii contractului. 
5. Neplata redeventei pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 
 
V. Drepturile si obligatiile partilor 
1. Drepturile concesionarului: 
- sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, pajistile care fac obiectul contractului de 
concesiune. 
 
2. Drepturile concedentului: 
a) sa inspecteze suprafetele de pajisti concesionate, verificand respectarea obligatiilor asumate de 
concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in urmatoarele 
conditii: ...............................; 
b) sa predea pajistea concesionarului, 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 concesionar pe pajiste; 
e) sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre concesionar pe pajiste si sa confirme prin 
semnatura executarea acestora. 
 
3. Obligatiile concesionarului: 
a) sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 
b) sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract, cu exceptia situatiilor care se 
incadreaza in prevederile art. 59 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 22/2007; 
c) sa plateasca redeventa la termenul stabilit; 
d) sa respecte cel putin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat; 
e) sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a unora dintre acestea, 
in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat; 
f) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat; 
g) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale; 
h) sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita; 
i) sa nu introduca animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a pajistii; 



j) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a excesului de apa, de 
fertilizare, anual; 
k) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
l) sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice 
sarcini, la incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen; 
m) sa restituie concedentului suprafata de pajiste ce face obiectul prezentului contract in conditii cel putin 
egale cu cele de la momentul incheierii contractului; 
n) sa plateasca 30% din prima de asigurare. 
 
4. Obligatiile concedentului: 
a) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune; 
b) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege; 
c) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor 
concesionarului; 
d) sa constate si sa comunice concesionarului orice atentionare referitoare la nerespectarea clauzelor 
prezentului contract. 
 
VI. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre parti 
Concedentul raspunde de: ....................................... . 
Concesionarul raspunde de: ..................................... . 
 
VII. Raspunderea contractuala 
1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de concesiune 
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 exonereaza partile de raspundere. 
 
VIII. Litigii 
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale 
amiabila. In cazul in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instantele de judecata. 
2. Pe toata durata concesiunii, cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare. 
 
IX. Incetarea contractului 
Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata prin neasigurarea incarcaturii minime 
de animale; 
b) pasunatul altor animale decat cele inregistrate in RNE; 
c) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune; 
d) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent in 
baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de 
dezacord fiind competenta instanta de judecata; 
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu 
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; 
f) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar, cu 
plata unei despagubiri in sarcina concedentului; 
g) in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei 
despagubiri; 
h) neplata la termenele stabilite prin contract a redeventei si a penalitatilor datorate; 
i) in cazul vanzarii animalelor de catre concesionar; 
j) schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajistii in alte scopuri decat cel pentru care a fost concesionat 
terenul; 
k) in cazul in care se constata faptul ca pajistea concesionata nu este folosita. 
 
X. Forta 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 in 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 incetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti in termen de 5 zile, prin 
telefon, fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor de acest gen de catre 
autoritatile competente. In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditiile de mai sus, 
exercitarea obligatiilor partilor se decaleaza cu perioada corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca nicuna 
dintre parti nu va pretinde penalitati sau despagubiri. 
3. Daca in termen de ........ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 
dreptul sa isi notifice incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese. 
4. In cazul decesului concesionarului, mostenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot continua 
derularea contractului. 
 
XI. Notificari 
1. In 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 scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal. 
3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost 
expediata. 
4. 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 
1. 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 concesiune vor fi insusite prin hotarare a 
consiliului local. 
4. Prezentul contract impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta 
vointa partilor. 
5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, din care ......., astazi, ........, data 
semnarii lui, in Primaria ............. . 
 
 

CONCEDENT                   CONCESIONAR 
Consiliul Local ..................     ................. 
Primar: dl .....................              SS .............. 
Vizat de secretar, 

 
    Prevederile prezentului contract-cadru constituie conditii minime obligatorii care trebuie respectate la 
incheierea contractelor, acestea putand fi completate in functie de situatia de fapt. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      PRIMAR 
      CONSILIER LOCAL,     EC. NISTOR RADU FLOREA 
RACOŞ ELENA-MIHAELA 
 
 
    Elaborat: 
Ing. Pepene Florin 
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