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CAIET DE SARCINI

PRIVIND CONCESIONAREA PAJI$TILOR COMUNALE, AFLATE IN PROPRIETATEA PUBLICA

COMUNEI FANTANELE JUDBTUL IASI RAI\TASE

NECONCESIONATE

Avflnd in vedere:

- prevederile art. 9, alin (3) din OUG nr.3412013 privind organizarea' administrarea si

Lxploatarea pajiqtilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului

funciar nr. 18/1991:

Lesislatie relevantl:

r OUG nr.3412013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiqtilor permanente si

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 1 8/ 1 99 1 ; HG nt '106412013

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilo

O.U.G. nr.34l10l3 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiqtilor

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 1 8/ 1 99 1 ;

r o.G. nr.4212004 privind organizarea activitafli veterinare;

r Regulamentnl CE w.197412006;

r ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale si Ministrul Dezvoltarii

Regionale si Administraliei Publice nr.40712013 pentru aprobarea contractului-cadru de

concesiune/inchiriere a suprafelelor de pajigti aflate in domeniul public/privat al comunelor,

oragelor, respectiv municiPiilor;

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIONARII

1.1 Descrierea qi identificamase rea bunului care urmeazil sil fie concesionat

pdjisti comunale din domeniul public al comunei Fantanele judetul lasi ramase

neconcesionate conform Tabel nr.l, coloane 1,2'

ora{ului. respectiv al municipiului."



l'2' Destinafia bunurilor ce fac obiectul inchirierii; Pana la aceasta data s-au inregistrato serie de solicitiri din partea locuitorilor comunei Fantanele , crescdtori de animale, privindconcesionarea pdgunilor de pe razalocalittili Fantanele ramase neconcesionate .

l'3 imbundtd[ireanivelului de produc]ie si utilizarea pdqunilor reprezintd o axa prioritara aautoritalii locale, fiind in corelalie directa cu cantitatea si calitatea producliilor animaliere
oblinute, in special din exploatarea speciilor de bovine si ovine.

1.4 Condi{iile de exploatare a concesionarii

Pentru suprafa{a de pasune care se concesione aza, concesionarul are obligalia realizariilucrrrilor de exploatare ra(ionala si intretinere a acestor pasuni. prin lucrari de distrugere amuquroaielor' currtirea de pietre, mdrdcini si de vegetafie arbustifera nevaloroasa, combatereaburuienilor si executarea lucrdrilor de desecar. p.ni* 
"lirnir*"u vegeta{iei hidrofile, precumsi alte lucrdri prevdzute in programul de pasunat intocmit conform prevederilor cap.lv punct

8 din ordinul ministrului agriculturii, alimenta(iei qi padurilor pi al ministrului administrafieipublice nr' 226123512003, modificat prin ordinul nr. 54112009 astfel incat sa se asigure
ridicarea potenfialului de producfie, accesul si exploatarea respectivelor pasuni in condiliioptime.

2.SCOPUL

a) mentinerea suprafelei de pajigte;

b) tealizatea pdgunatului ralional pe grupe de animale gi pe tarlale, cu scopul menfineriicalitalii covorului vegetal;

c) creqterea produc{iei de masd verde pe ha pajiqte.

d) realizarea de stani noi.

e) drum de acces la construcfiile zoopastorale.

3.OBIECTUL iNCHIRIERII SI CONDITII PRIVIND iNCHEIEREA
CONTRACTULUI

3'1' obiectul concesionarii i il constituie concesionarea pdgunilor aflate in domeniulpublic al comunei Fantanele conform eviden{e cadastrale in suprafafa de ..............ha, situatein zonele prezentate in tabelul anexat.

3.2.Terenurile sunt libere de sarcini
semnarea procesului verbal de predare _

si intra in posesia efectiva a concesionrului odatd cu
primire.

3'3' Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi (parcele),
dar atribuirea contractului de concesiunie se face numai dacd indeplinesc condiliile decalificare in conformitate cu caietul de sarcini qi cu documentatia de atribuire asigur6ndu-se
incdrcdtura de animale/ha delinute in exploata[ie de minim 0,3 uvM/ha pana la incarcaturamaxima I UVM/ha pentru fiecare lot in parte, astfel inc6t unui ofertant i se pot atribuii maimulte contracte, astfel: - primul contract de inchiriere se poate atribui unui ofertant, dac6



indeplinegte condiliile de calificare in conformitate cu caietul de sarcini 9i cu documenta(ia de

atribuire asigurdndu-se incarcStura de animale/ha delinute in exploatalie de minim 0,3

UVM/ha pana la incarcatura maxima 1 UVM/ha ; aceluiaqi ofertant i se poate atribui qi cel de

al Il-lea contract, dacl indeplineqte conditiile de calificare in conformitate cu caietul de

sarcini gi cu documentalia de atribuire, dupd ce se asigur[ incdrcdtura maxim[ de 1 uvM/ha

pentru primul contract, asigurdndu-se o inc6rcdtur6 de animale/ha delinute in exploatalie

pentru cel de al Il-lea contract de minim 0,3 uvMiha pana la incarcatura maxima 1 uvM/ha'

gi aga mai departe pentru urmltoarele contracte, proporfional cu efectivele de animale delinute

in exploatatie.

3.4 TABELUL DE CONvERSIE A ANIMALELOR iN UNrraTI vITE MARI

conform Regulamentului (CE) NR' 197412006

- Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de doi ani 1'0 UVM

- Bovine intre 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 reproduc6toare > 50 kg este interzisa creqterea acestor animale pe suprafa{a

concesionata pentru a evita degradarea terenului

- Alte porcine gdini ouatoare alte pas6ri de curte

pentru a calcula inc6rc6tura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se

inmulleqte numSrul de animale cale pasun eaza aJ coeficientul prezentat in tabelul de mai sus'

iar produsul se imparte la num6ru1 de hectare utilizate pentru pasunat'

4. CONDITII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREACONCESIONARII

4.1. Destinatia:

- organizare pasunat cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine) a locuitorilor

comunei Fantanele , conform tabelului si a ofertei depuse.

4.2. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul concedentului sa rezilieze unilateral

contractul de concesiunie dupa o preavizare de 30 zile.

4.3 Concesionarului ii este interzisa cregterea pe pasune a porcilor sau pasdrilor pentru a

evita degradarea terenului.

4.4. Concesionarul are obligalia sa asigure exploatarea prin pasunat, eficace in regim de

continuitate si de permanenta a terenului ce face obiectul concesionarii '

In acest scop el trebuie sa respecte incdrcdtura de animale/ha minima 0,3 UVM/ha

pana la incarcatura maxima 1 UVlWha, prezentdnd in acest sens in flecare an' o Declaralie pe

propria rdspundere privind efectivul anual de animale scoase la pasunat, declaralie ce va fi



depusa la registratura Primdriei comunei Fantanele pana cel tdrziuin data de 01 februarie aanului respectiv.

Daca din datele prezentate in declarafie reiese ca nu este respectata incaracatura
minima 0'3 uvM/ha pana la incarcatura maxima I uvMlha, pentrulotul respectiv si daca nuse respecta data maxima de depunere a declarafiei, atunci contractul se reziliazade drept.Datorita faptului ca productivitatea pasunilor potrivit Raportului de evaluare, incarcatura pe Iha de pasune permite 1 uvM (respectiv l- Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de doi ani ,si 7 buc, ovine, sau caprine ) .

4'5' concesionarul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu privire la indeplinirea
contractului de concesiunie , precum si alte cheltuieli.

4'6' Deasemenea, va respecta toate legile in vigoare cu privire la obiectul concesionarii siva tine cont de strategia privind organizareaactiviiafli de imbunatdlire si exploatare apajigtilor la nivel nafional, pe termen mediu si lung, aprobata prin ordinul ministrului
agriculturii, alimenta{iei si p6durilor si al ministrului administra{iei publice nr.226/235/2003,
cu modificdrile si completdrile ulterioare.

4'7' Concesionarul v-a efectua anual lucrdri de fertilizare cu ingrasaminte organice,
acestea exercitdnd un efect ameliorativ asupra insusirilor frzice,ctriririce si trofice ale solului.o metoda simpla, deosebit de eficienta si foarte economica este fertilizar.ea prin tarlire.

4'8' odat[ cu semnarea contractului, concesionarul ale obligalia sa respecte toateprevederile si procedurile ce decurg din legislafia privind protec{ia mediului.

4'9' concesionarul are obligafia de a prezentaspre aprobare executivului prim[riei
comunei Fantanele , in tetmen de ma-rim 20 zilede la semnarea contractului, a graficului
lucrarilor anuale de intre{inere a plqunilor.

4'10' inainte de iegirea la pasunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelorprin certificatele eliberate de circumscrip{ia sanitar - veterinara Focuri .

4'11' concesionarul are obligafia sa anunle circumscrip{ia sanitar - veterinara si primdria
comunei Fantanele , in termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor , apari[iaunor boliinfectocontagioase sau a mortalitdlii animalelor.

4'12' concesionarul are obligalia de a prelua efbctivele de animale aparfindnd persoanelor
ftzice sau juridice cu domiciliul in comuna Fantanele (in bazaincarcaturilor maxime enuntate
anterior), la cererea acestora daca acestea sunt inregistrate in evidentele primdriei comunei
Fantanele si in evidentele circumscrip{iei sanitar - veterinara Focuri .

4'13' In cazul in care concesionarul refuzasa se confo rmeze)se va procecla la rezilierea
contractului de drept.

4'14' Concesionarul nu poate subinchiria sau cesiona, in tot sau in parte, terenul silucrdrile ce fac obiectul contractului de concesiunie .



4.15. Concesionarul este obligat sa intrebuinteze bunul imobil - terenul - potrivit

destinaliei sale -pasune.

4.16. Concesionarul trebuie sa obtina autorizatiile si/sau avizele necesare in vederea

desftgurlrii activitafli pentru care se inchiriaza terenurile si sa respecte conditiile impuse prin

acordarea avizelor.

4.17. Concesionarul are dreptul ca prin imputernicitii sai sa controleze modul cum este

folosit si intre{inut de cltre locatar terenul inchiriat si sa ia masurile ce se impun in vederea

unei bune intretineri si folosirii judicioase, potrivit destinatiei stabilite in cadrul licitaliei.

4.18. Terenul inchiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanenta pentru scopul

in care a fost inchiriat, iar eventualele schimbdri de destinatie sunt interzise.

4.lg,Laincetarea contractului de concesiunie prin ajungere la termen, este obligat sa

restituie concesionarul , in deplina proprietate, bunurile de retur si bunurile de preluare, in

mod gratuit si libere de orice sarcini, fara nici o pretenfie de despSgubire.

5. DURATA CONTRACTULUI DE CONCESIUNIE

Durata contractului de inchiriere este de 7 ani.

6.NIVELUL MINIM AL REVENTEI

6.1. Nivelul minim al chiriei este 71,00 leilhalan conform Raportului de evaluare si este

redat in tabelul anexat (valorile reprezintd pre{ul minim al inchirierii, pret de pornire la

licitalie)

6.2. Pentru anii fiscali urmfitori, redeventa se va indexa in funclie de indicele de inflafie

aferent anului fiscal respectiv.

6.3. Pentru loturile (parcelele), ofertantul trebuie sa-si elaboreze oferta in functie de

proportionalitatea hectarelor care sunt pasunate de bovine si ovine. Comisia de evaluare va

verifica daca s-a respectat redeventa minima propusa.

6.4. Taxa de inchiriere anuala se va achita in lei, de cdtre concesionar in doud tranqe: 50olo

pdni in luna septembrie 2019 si a II a pana in martie 2020 iar in anii urmatori conform

codului fiscal .

6.5. Redeventa obtinut6 din inchiriere va reprezenta venit la bugetul local.

7. GARANTII

7.1. Pentru a participa la licita{ia privind concesionarea pSgunilor aparfin6nd comunei

Fantanele , persoanele ftzice sau juridice, vor depune in contul concedentului

R0........................deschis la Trezoreria Mun.Iasi (Comuna Fantanele , CUI 16407184) sau la

casieria instituliei, o garanJie de participare dupa cum urneazd in tabelul anexat.



7 '2. Fiecate ofertant este obligat sa depun6 garan(ia de participare pentru lotul pentru
care oferteazd.

7 '3' Dacd' un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi atunci garanlia de
participare constituita va fi suma garanfiilor de participare a loturilor pentru care s-a depus
oferta.

7.4. Ofertanlilor necastigatori li se va restitui garanfia de participare dupa data
incheierii contractului de concesiunie . Durata de valabilitate a garan{iei de participare este de
90 zile de la data primirii ofertelor. Autoritatea contractantd va refine garantia pentru
participare, ofertantul pierz6nd astfel suma constituita, atunci cdnd acesta din urm6 se afl6 in
oricare dintre urmdtoarele situalii:

a) isi retrage oferta tn perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta safiind stabilitd cdstigdtoare, nu constituie garanlia de bund execu(ie in

perioada de valabilitate a ofertei.
c) oferta safiind stabilitd cdstigdtoare, nu se prezintd la data stabilita pentru

incheierea contractului de inchiriere sou daca refuza incheierea contractului.

7'5' Garan[ia de participare se vaprezentain original, de cdtre toti ofertan]ii, la primdria
comunei Fantanele , atagata la formularul < Scrisoare de inaintare >.

7'6. Ofertele care nu sunt inso(ite de garantia de participare, in cuantumul, forma si
avand perioada de valabilitate solicitate in documentafia de atribuire, vor fi respinse in
cadrul gedinlei de deschidere a ofertelor.

7 'T.Peioada de valabilitate a garanliei de participare este cel pulin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei - 90 de zile de la datalimita stabilita pentru depunerea ofertelor.

7'8' In cazul unei contestalii autoritatea contractanta va retine contestatorului garanlia de
participare.

7 '9' Ofertantului c6qtigdtor i se va retine garanfia de particip are, casi avans din plata
redeventei pe primul an.

7'10. Neplata redeventei i sau executarea cu ?ntdrziere a acestei obligatii conduce la
retinerea sumelor datorate, inclusiv a penalitdlilor, din garan{ia depusa de concesionar la
semnarea contractului de concesunie .

S.REGIMUL BUNURILOR ATILTZATE DECONCEDENT IN DERULAREA
CONCESIONARII

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concendent in derularea concesionarii sunt:

a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de
orice sarcini concendentului , la incetarea contractului de concesiunie . Sunt bunuri de
retur, bunurile care fac obiectul concesiunii _pasunea



b) bunuri de preluare - sunt bunurile care la expirarea contractului revin

concesionarului -constructiile

c) bunuri proprii - sunt bunurile care la incetarea contractului de concesiunie ,

raman in proprietatea concesionarului . Sunt bunuri proprii bunurile care au aparfinut

concesionarului si au fost utilizate de cdtre acesta pe toata durata concesiunii

utilaje,unelte,etc.

9.OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI $I A PERSOANELOR

9.1 Pe durata executdrii construcJiei se vor lua masuri pentru protejarea calitAili

aerului, apei si solului conform legislaliei in vigoare.

9.2 Dejecfiile de la animale vor fi folosite in amestec cu apa pentru fertilizarea

zonei de pasunat si asigurare masa furajera.

9.3 Se va asigura protec{ia persoanelor care circuld in zonele inchiriate, impotriva

atacurilor animalelor din ferme.

10. CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA T,B

iNonpr,rNEASCA oFERTELE

10.1 La licitalie participa persoane frzice sau juridice avdnd animalele inscrise in RNE

conform art.9 alin (2) din OUG 34120t3 qi care au domiciliul stabil, anterior anului

2018, in comuna Fantanele

.10.2 Oferta se transmite intr-un singur plic sigilat, care se inregistreazd, in ordinea

primirii ofertelor, in registrul "Oferte", precizdndu-se data qi ora.

10.3 Pe plic se va indica obiectul inchirierii pentru care este depusi oferta

(Concesionare Pasune) si adresa ofertantului insotita de un numdr de telefon.

10.4 Plicul va trebui sd contin6:

> 1. o figd cu informatii privind ofertantul - formular Fl

> 2. declaralie de participare, semnatd de ofertant, ftrd ingroqdri, gtersdturi sau

modificdri -Formular F2

> 3. declaraJie privind incadrarea in categoria IMM-urilor, daca este cazul -

Formular F3

> 4. declaratie de participare la licitalie cu oferta independenta - Formular F4

> 5. dovada platii garanJiei pentru participare'de 10% din valoarea minima a chiriei

pe I an (conform Tabel anexat) - Chitanla sau OP ataqate de Formularul - Scrisoare de

inaintare - in afara plicului.

> 6. acte doveditoare privind calitalile gi capacitalile ofertanlilor;



a) Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor a fermei si delinerii
exploatatiei pe raza administrativ teritoriala Fantanele unde se afla p6gunea inchiriata

b)Adeverinla de la medicul veterinar de circumscripfie privind : codul de exploatatie,
locul exploatatiei si numdrul de animale delinute la data depunerii ofertei;

c) Dovada de(inerii in proprietate a unei incdrcaturi de I UVM/ha pentru suprafala
solicitata - Adeverinld de la registrul agricol de pe razaadministrativ- teritoriald Cermei
unde se afld pdqunea inchiriata;

d) Program de pasunat pentru perioada preludrii in folosinfa a suprafelei de pasune
solicitata conform prevederilor cap.IV pct.8 din Ordinul 226/23512003 pentru aprobarea
Strategiei privind organizareaactivitatii de imbun[tdtire qi exploatare a pajigtilor la nivel
nalional, pe termen mediu gi lung. De asemenea odatd cu stabilirea programului de pasunat, se
vor stabili si data inceperii pasunatului, precum si data la care animalele vor fi scoase de pe
pasune, acfiune deosebit de importanta pentru refacerea covorului vegetal. Vor fi inscrise
masurile ce trebuie respectate de crescdtori la inceputul fiecdrui sezon de pasunat, cu privire la
curd[irea pdqunilor, modul de grupare a animalelor pe pasune, ac]iuni sanitar veterinare
obligatorii, precum si lucrdri de distrugere a mu$uroaielor, curafirea de pietre, m6rdcini si de
vegetalie arbustifera nevaloroasa. combaterea buruienilor, intrefinerea surselor de ad6pare si
asigurarea igieniz[rii acestora si executarea lucrdrilor de desecare pentru eliminarea vegetafiei
hidrofile.

e) Act constitutiv statut, din care sa rezulte ca poate desfrgura activitate de cregterea
animalelor si prelucrarea laptelui - copie conform cu originalul pentru persoane juridice;

I) Certificat de inregistrare CUI - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice

g) Autorizalie de functionare - copie conform cu originalul - pentm persoane fizice
autorizate ;

h) Autorizalie sanitar - veterinara - copie conform cu originalul - pentru persoane juridice;

j) Atestat de producdtor 
- copie conform cu originalul - pentru persoane frzice) Copie de

pe cartea de identitate - pentru persoane fizice

k) Declara{ie pe propria rdspundere arcprezentantului legal al societafii comerciale din
care sa rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment- pentru persoane
juridice;

I) Certificat constatator privind plata obligaliilor cdtre bugetul general consolidat de stat
eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasd faptul ca ofertantul nu are datorii cdtre Bugetul general
consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata(pentru
perso ane j uridi cel fizice autorizate) ;

m) Certificat privind plata obliga{iilor cdtre bugetul local eliberat de cdtre Compartimentul
de specialitate din cadrul Primdriei comunei Fantanele din care sa reiasd ca ofertantul nu are



obliga[ii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie

legalizata;

n) Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului si legea

zootehniei pe care operatorul economic / persoana fizicale poate aplica in timpul indeplinirii

contractului de inchiriere - Formular F5

o) Contractul cadru insusit, semnat si (stampilat-pentru persoane juridice/ frzice

autorizate) pe fiecare Pagina.

p) Oferta financiara privind valoarea redeventei minim 71,00 leilltalan, - Formular F6

Ofertele vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/

reprezentanfii autorizat/autorizafi corespunzdtor sa angajeze ofertantul in contract.

II.CLAUZELE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE

CONCESIUNIE

ll.l. Contractul de concesiuni elnceteazdla expirarea datei stabilite ca valabilitate a

acestuia.

11.2. In cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea unilaterala

de cdtre proPrietar,.

ll.3 In cazul nerespectarii obliga{iilor contractuale de cdtre concesionar , prin reziliere

de c6tre concendent , cu plata unei desp6gubiri in sarcina concesionarului in termen de

30 zilede la notificare si predarea bunului concesionat liber de sarcini.

ll.4 Plata chiriei se va face in doud tranqe: 50% pdnd la data de 30 octombrie qi 50%

p6n6la data de 30 martie anul viitor. Plata se poate face si inainte de termenele stabilite.

Executarea cu int6rziere a acestei obligalii conduce la calculul de dobdnzi si penalitdli de

int6rziere conform dispoziliilor legale in vigoare. Neplata redeventei pana la incheierea

termenelor duce la rezilierea contractului de drept fara alte formalita$.

11.5 Rezilierea va opera pe deplin drept in cazul in care concesionarul subinchiriazd

terenul unui tert.

11.6 Concesionarul poate renunfa la inchiriere din motive obiective, justificate'

11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile dela

notificare.

11.8 La incetarea din orice cauzaa contractului de concesiunie , bunul care a ftcut

obiectul contractului va fi retumat proprietarului liber de sarcini, in aceeaqi stare in care a fost

preluat de cdtre concesionr

Secretar

Beldianu Cristina Mihaiela

Presedinte de sedinta

Consilier Costin Vasi
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