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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Actului adițional nr.1 

 la contractele de închiriere pentru suprafaţa totală de 1650,82 ha, cu destinaţia de păşune (pajiști) 
aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele 

 
           Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.04.2016, 
           Analizând necesitatea modificării şi completării contractelor de închiriere ce au ca obiect terenurile în 
suprafaţă totală de 1650,82 ha, cu destinaţia de păşune (pajişti) aflate în proprietatea privată a Municipiului 
Săcele; 
            Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 16364/18.04.2016  al Serviciului Fond Funciar, Registru 
Agricol, Cadastru; 
           Având în vedere prevederile Noului Cod civil, ale Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea 
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor,respectiv al municipiilor; ale O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările si completările ulterioare; ale H.G.. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare; ale Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritoriala a 
Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.3/22.01.2015, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Săcele nr. 65 din data de 27.04.2015;                               
           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b); art. 43 alin. (1); art.45 alin. (3); 
art. 61 alin. (2);  al art. 115 alin. (1) lit. b); art. 117 alin. (1) și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art. 1.  Se aprobă Actul adițional nr.1 la contractele de închiriere pentru suprafaţa totală de 1650,82 ha, 
cu destinaţia de păşune (pajiști) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, conform Anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 
       Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea  la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           OBEALĂ RADU                                                                      C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   17  voturi pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17 
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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. Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 



 

 

         

   ANEXA LA HCL NR. 71 DIN 21.04.2016                                      

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

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

ACT ADITIONAL nr. 1 
la contractul nr. _____________ de închiriere pentru suprafetele de pajisti aflate în proprietatea privata a Municipiului Săcele 

 
Încheiat astăzi …………… 

 
 

I. Părtile contractante 
Intre: 

1. MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Municipiul Săcele, str. Piata Libertăţii, nr. 17, jud. Braşov, cod poştal 505600, CIF 4317649, 
reprezentat prin Primar, Nistor Radu Florea, în calitate de locator  

si: 
2. ……………………., cu exploatatia*) în localitatea ………………, str………………., nr. ..., Bl. __, Sc. __, Ap. __, judetul ……., 

având CNP:..................., nr. din Registrul national al exploatatiilor (RNE) ....................., contul nr. 
_________________________________, deschis la ___________________________________________, reprezentata prin 
_________________________________________, cu functia de ____________________________, în calitate de locatar, 

 
     *) In cazul formei asociative se completeaza de catre reprezentantul legal al acesteia cu datele exploatatiilor membrilor formei 
asociative. 
 
la data de 01.04.2016 , la sediul locatorului, în temeiul prevederilor  Noului Cod civil, al prevederilor art. 123,alin. (2) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al Ordinului nr. 407/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor, a OUG nr. 34/2013 cu modificările si completările ulterioare, a H.G. nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 cu modificările si completările ulterioare, al Regulamentului de organizare a 
pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sacele aprobat prin HCL nr.3/22.01.2015, precum si al Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Săcele nr.65 din data de 27.04.2015, de comun acord, au hotarat completarea si modificarea unor predeveri 
contractuale, dupa cum urmeaza : 
 

    Art.1. Se modifica art.1, care va avea urmatorul cuprins : 
 
„Obiectul prezentului act aditional îl constituie valorificarea masei verzi rezultata din închirierea pajistii (păsunii) aflate în domeniul 
privat al Municipiului Săcele, pentru păsunatul unui numar de ______ animale conform tabelului de mai jos: 
 
Anul 2016: 

Nr. 
crt Specia Coeficientul de 

conversie Numar 

Coeficient de conversie 
exprimat in UVM pe 

numarul total al categoriei 
de animale 

1 Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de mai mult de 6 luni 1,0   
2 Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6   
3 Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4   
4 Ovine 0,15   
5 Caprine 0,15   

TOTAL   

               
 situată în unitatea amenajistica numarul …………….. din trupul ……………….., în suprafată de ……….. ha, (identificată) , avand o 
bonitate(productivitate) de ………… kg masa verde.” 
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Art.2. Se modifica art. 6 alin. (2), care va avea urmatorul cuprins : 
          „ Chiria totala aferenta anului 2016, pentru pajistea inchiriata este de ________________ lei/an, calculata in functie de 

cantitatea de masa verde a pajistei stabilita prin Amenajamentul pastoral.” 
 
 
Art.3. Se modifica art. 6 alin. (3), care va avea urmatorul cuprins : 
          „Pretul de 0,04 lei/kg masa verde/an 2016 stabilit conform H.C.J. nr. 388 din 18.11.2015 reprezinta o unitate bugetara licitata, 

care se va actualiza, anual, in functie de prevederile Hotararii de Consiliul Judetean Brasov.” 
 
 
Art.4. Se modifica art. 8 alin. (2), care va avea urmatorul cuprins : 

                ,,Plata chiriei/an , pentru urmatorii ani de contract, se va achita integral pana la data de 15 mai a anului in curs’’. 
 
 

     Art.5.  (1) Se identifica enumerarea cuprinsa in art. 11 – Drepturile locatarului (chiriasului) cu litera a). 
            (2) Se completeaza art. 11, astfel : 
                  Dupa litera a) se introduce litera b), care va avea urmatorul cuprins:  

         ,,la cererea expresa a locatarului (chiriasului), in cazul constatarii cresterii potentialului productivit al pajistilor, se poate 
interveni, prin addendum, asupra Amenajamentului pastoral,  plata acestei operatiuni urmand a fi suportata astfel: 50% locator 
(proprietar) si 50% locatar (chirias).  

 
 
       Art.6. (1) Se identifica cele 5 enumerari cuprinse in art. 12 - Drepturile locatorului (proprietarului) cu litere de la a) la e). 
                  (2) Se modifica art. 12 lit. a), care va avea urmatorul cuprins : 
                 „ a) sa inspecteze ori de cate ori este necesar, suprafetele de pajisti inchiriate, verificand respectarea obligatiilor asumate de 
locatar prin contract. Verificarea, in perioada de pasunat, se va efectua prin aducerea la cunostinta locatarului (chiriasului), in prealabil, 
de catre o comisie formata din membrii autoritatilor locale si care se va incheia cu intocmirea unui proces-verbal de constatare pentru 
fiecare control. Aducerea la cunostinta locatarului (chiriasului) se efectueaza printr-o notificare in scris, transmisa prin posta, cu 
confirmare de primire, prin email, prin fax, etc., cu cel putin 3(trei) zile lucratoare, inainte de data efectuarii controlului. Locatarul 
(chiriasul) sau reprezentantul acestuia, imputernicit prin procura notariala autentificata, este obligat sa fie prezent pe pasune in data 
efectuarii controlului, odata cu comisia. In cazul absentei locatarului (chiriasului) la doua controale succesive si notificate in prealabil, 
prezentul contract de inchiriere se va rezilia de drept, fara efectuarea altor formalitati si fara interventia instantelor de judecata. Procesul 
verbal incheiat ulterior controlului de catre Comisia competenta, la sediul Primariei Municipiului Sacele, va fi semnat si de catre locatar 
(chirias) consemnandu-se si eventualele obiectiuni ale acestuia. Comisia de control competenta poate efectua si controale inopinate.” 
 

Art.7. Se modifica art. 13 lit. q), care va avea urmatorul cuprins : 
          ,,sa efectueze lucrari de fertilizare cu ingrasaminte chimice si organice conform prevederilor amenajamentului pastoral, în 
limitele prevăzute în cadrul Masurii 214 „Plati de agro-mediu”. 

     
    Art.8. Se modifica art. 13 lit. ah), care va avea urmatorul cuprins : 

          ,,sa prezinte lucrarile propuse spre a fi executate in anul curent pana la data de 15 mai a anului in curs, impreuna cu devizul 
cantitativ estimat’’, iar pana la data de 15 decembrie a anului in curs sa depuna la Primaria Municipiului Sacele, situatia cu lucrarile 
efectuate, impreuna cu devizul cantitativ al lucrarilor.” 

 
 
Art.9. Se completeaza art. 13, astfel : 
           Dupa litera ah) se introduce lit.(ai), care va avea urmatorul cuprins:  
             ,, locatarul(chiriasul) este obligat sa isi amplaseze stana pe terenul inchiriat, in perioada de pasunat.” 
 
 
Art.10. Se completeaza art. 13, astfel : 
              Dupa litera ai) se introduce lit.(aj), care va avea urmatorul cuprins:  
          ,,la momentul transhumantei, locatarul (chiriasul) are obligatia de a instiinta, inainte cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare, 

Primaria Municipiului Sacele, cu privire la traseul parcurs, ziua(zilele) in care se va efectua traseul, ora aproximativa de plecare, ora 
aproximativa de sosire, precum si numarul efectiv de animale pe categorii/specii care migreaza.”  
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  Art. 11. Se completeaza art. 13, astfel : 
                Dupa litera aj) se introduce lit.(ak), care va avea urmatorul cuprins:  
           „sa actualizeze, anual, prin declaratie, datele cu privire la efectivele de animale detinute in proprietate si inscrise in Registrul 
Agricol din cadrul Primariei Municipiului Sacele.”  
 
Art.12.  Se modifica art. 33, care va avea urmatorul cuprins : 
               „In vederea obtinerii vizei anuale, locatarul (chiriasul) are obligatia sa depuna pana la data de 15 mai a fiecarui an, la 
Centrul de Informare Cetateni al Primariei Municipiului Sacele, o cerere insotita de situatia centralizatoare cuprinzand  efectivele de 
animale detinute din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, de adeverinta eliberata de catre Serviciul Fond Funciar, Registrul 
Agricol, Cadastru, din cadrul Primariei Municipiului Sacele prin care se atesta efectivele de animale detinute in proprietate si 
declarate la zi, precum si de adeverinta prin care se face dovada ca animalele detinute sunt inscrise in RNE, sub conditia ca efectivele 
de animale trebuie sa respecte incarcatura suprafetei de pajisti din contract exprimata in UVM-uri.” 
 
 

               Prezentul act aditional a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 

LOCATOR (Proprietar) 
 

LOCATAR (Chirias) 
  

MUNICIPIUL SACELE ……………………………………….. 
prin PRIMAR,  ……………………………………….. 

Ec. NISTOR Radu Florea ……………………………………….. 
………………………………………..  

  

       Vizat de Secretar,                   Birou Contencios Administrativ 
   Cj. GORAN Adriana                           Cj. DASCALU Bianca 
   ……………………..           ………………………………………… 
 
 
Seviciul Fond Funciar,Registrul Agricol si Cadastru 
             Ing. BRÂNZEA Ovidiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Președinte de Sedință,                                     PRIMAR           

Consilier local   EC. NISTOR Radu Florea     Întocmit: 

            Ec. OBEALĂ Radu            Ing.BRÂNZEA Ovidiu 
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