
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                   

 
HOTĂRÂREA nr.34 

privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Crucea 

 
 

 Consiliul Local al comunei Crucea  , întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.03.2015  
şedinţă legal constituită 
 Având în vedere faptul că pe raza localităţii în repetate rânduri au loc acţiuni de 
nerespectare a dispoziţiilor legale în vigoare prin acţiuni de păşunat , mişcarea şi staţionarea 
animalelor domestice pe terenuri agricole cultivate , activităţi prin care se degradează 
terenurile agricole şi silvice , distrugerea şi degradarea culturilor agricole şi de îmbunătăţiri 
funciare 
 Ţinându-se seama de referatul viceprimarului nr.________________ şi avizul 
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local   
 În temeiul prevederilor OUG 34/2013 – privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si ale  HG nr.1064/2013 – privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevderile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia 
publică locală, republicată 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.1. - (1) Până la elaborarea amenajamentului pastoral, gestionarea pajiştilor 
din comuna Crucea  se va face conform prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului 
de păşunat, prevăzut în anexa nr.1. 
  (2) Zonele de păşunat vor fi  repartizate pe fiecare crescător de animale care a depus 
cerere, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie ,conform tabelului 
prezentat  în anexa 2. 
 Art.2 – (1) In vederea încheierii unui contract de închiriere pentru păşunea repartizată 
conform art.1,alin(2) al prezentei, fiecare proprietar (deţinător) de animale care domiciliază în 
comuna Crucea , este utilizator al păşunii comunale şi deţine animale înregistrate în RNE, 
este obligat să depună  la Primăria Crucea  actele doveditoare eliberate de circumscripţia 
sanitar-veterinară comunală, privind efectivul de animale deţinut. 

(2) Contractele se încheie şi se semnează de către primarul comunei Crucea  şi fiecare 
crescător de animale sau împuternicit al unor grupuri de crescători de animale. 
 Art.3 – (1) Repartizarea păşunilor către fiecare  crescător de animale, pe categorii de 
animale şi zone de păşunat se face de către viceprimarul comunei Crucea prin comisia cu 
atributii in organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente din patrimoniul 
comunei Crucea, constituita prin Dispozitia primarului nr.28/10.02.2015 , ţinându-se seama 
de prezenta hotărâre si  doar după prezentarea actelor doveditoare privind îndeplinirea 



condiţiilor minime de 0,3 UVM/ha, extras din Registrul Naţional al Exploataţiilor şi extras 
din Registrul agricol al comunei.  

(2) Păşunea se va repartiza până la data de 15 aprilie  a  anului, ţinându-se seama de 
numărul cererilor care îndeplinesc condiţiile cerute de lege  şi suprafaţa de păşune disponibilă 
pentru fiecare categorie de animale. 

(2) Păşunatul este permis în perioada 15 aprilie – 31 octombrie.  
(3) Ieşirea la păşunat se poate face numai după încheierea contractului de închiriere 

păşune la Primăria comunei Crucea. 
Art.4.  Cuantumul anual al chiriei este stabilit la 80 lei/ha/an , acesta putand fi 

modificat ,  prin act aditional la contractul de inchiriere, in urma aprobarii si implemenatrii 
proiectului de amenajament pastoral. 

 Art.5. –Comisie constituita prin Dispozitia primarului nr.28/2015  va verifica 
îndeplinirea de către crescătorii de animale a obligaţiilor asumate prin contract. 

Art.6. – Se aprobă modelul de contract de închiriere păşune, conform anexei 3 la 
prezenta hotărâre. 

Art.7 – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
    a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de 

păşunat; 
    b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin 

contract; 
    c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor 

prevăzute în contract; 
    d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât 

cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea; 
    e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede OUG 

nr.34/2013; 
    f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente; 
   g) amplasarea pe pajişte a unor obiective de investiţii, altele decât cele premise de 

OUG nr.34/2013; 
    h) nerespectarea zonei de păşunat repartizate prin contractul de închiriere. 
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 
    a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu 

amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f); 
    b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă 

de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), e) ; 
    c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de 

la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) şi c); 
    d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g); 
    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g) se sancţionează şi cu sancţiunea 

complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe 
cheltuiala contravenientului. 

    (4) Contravenţiile prevăzute la alin.1 lit.a), b), c), e) şi h) se aplică proprietarului 
animalelor, chiar dacă acesta permite altor persoane să însoţească animalele la păşunat în 
absenţa lui. 

Art.8 – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , primarului şi de către ofiţerii şi 
subofiţerii de poliţie. 

    (2) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 9 se fac venit la 
bugetul local al comunei Crucea. 



 Art.9 – Anexele 1- 3 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.10. La  data adoptarii prezentei, Hotararea Consiliului Local nr.7/30.01.2015 se  
 Art.10 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Prefecturii Judeţului Constanta 
- Primarului comunei Crucea 
- Postului de poliţie din comună 
- Cetăţenilor comunei prin afişare 

 
 
              Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... 

voturi contra, ..... abţineri din numărul total de .......  consilieri în funcţie prezenti. 

 

 
 
 
 
  Crucea -26.03.2015 
 
 
Presedinte de sedinta ,                                                  Contrasemneaza, 
                     
         Iosif DOBRIN                                                                  SECRETAR, 
                                                                          Reveicuta GURGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
                                                                                                 Anexa nr. 1 la  HCL _____________ 
 

Regulament de păşunat în Comuna Crucea  
 
Art.1. Terenurile evidenţiate ca păsuni aflate în administrarea Consiliului Local Crucea  vor fi folosite 
pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului se vor 
stabili efectivele de animale pe trupuri de păşune în funcţie de numărul de animale. 
Art.2. (1)Gospodărirea păşunilor, organizarea şi efectuarea lucrărilor de curăţire şi defrişare a 
mărăcinilor, lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice, naturale şi amendamente, intră în 
răspunderea utilizatorilor . 
(2) Se stabileşte ca şi metodă de păşunat în comuna Crucea  păşunatul liber sau continuu. Păşunatul 
continuu este sistemul de păşunat practicat în zonă, din cele mai vechi timpuri, fiind un sistem 
extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe păşune de primăvara devreme şi 
până toamna târziu. 
Art.3. (1) Perioada de păşunat este stabilită de Consiliul Local Crucea, respectiv 15 aprilie – 31 
octombrie. 
(2) Păşunatul în afara perioadei stabilite de Consiliul Local Crucea este interzis. Pentru 
animalele gasite pe pajisti în perioada interzisa se vor aplica amenzi prevazute de actele 
normative în vigoare. 
Art.4 (1)Păşunatul se realizează urmare încheierii contractului de închiriere păşune şi plăţii taxelor 
stabilite de Consiliul Local. 
(2) Preţul chiriei a fost stabilit cu respectarea prevederilor legale la 80 lei/ha. 
Art.5. Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în registrul agricol în 
conformitate cu prevederile legale privind registrul agricol şi la medicul veterinar concesionar în RNE 
(Registrul Naţional al Exploataţiilor). 
Art.6.  (1) Se interzice executarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel pe păşune, în 
conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată. 
(2) Se interzice depozitarea gunoiului sau a materialelor de orice fel pe păşune. 
Art. 7. În vederea încheierii contractelor de închiriere a pajiştilor aflate în domeniul privat al 
comunei, crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale vor depune la compartimentul 
funcţional din cadrul Primăriei Crucea o cerere însoţită de documente care atestă că animalele din 
speciile bovine, ovine, caprine pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE, făcând 
dovada încărcăturii minime obligatorii de 0,3 UVM/ha. 
Art.8. Pentru invoirea la păşunat, animalele vor fi înregistrate în Registrul Agricol, în 
conformitate cu prevederile legale. 
Art.9.  Păşunatul este admis numai în cirezi si turme organizate.  
Art.10  Se interzice păşunatul pe terenuri arabile, drumurile de exploatare, răzoare dintre terenurile 
agricole proprietate privată, precum şi legarea animalelor prin priponire pe pasune. 
Art.11. Creşterea pe lângă stână de catre ciobani/păstori a păsărilor şi porcilor este interzisa în 
vederea evitării degradării păşunilor. 
Art.12 (1) Organizarea păşunatului pe pajiştile comunei Crucea revine Consiliului Local şi 
viceprimarului comunei Crucea , care va avea urmatoarele atributii: 
a) stabileste perioada de pasunat si urmareste respectarea ei de catre responsabilii de cirezi şi turme. 
b) stabileste locul de amplasare a stânelor şi a celorlalte dotari pastorale. 
c) organizeaza sau supravegheaza, dupa caz, efectuarea lucrarilor de întretinere si de 
îmbunatatire a pajistilor. 
d) asigura/supravegheaza amenajarea si întretinerea pasunilor, podetelor, fântânilor si 
jgheaburilor de adapare, a altor constructii pastorale, precum si a drumurilor de acces pe 
pasune, dupa caz.  
e) efectueaza controale cu privire la modul în care responsabilii de ciurde si turme îsi 
îndeplinesc obligatiile; 
f) asigura întocmirea contractelor de închiriere păşune cu beneficiarii, urmarind respectarea clauzelor 
prevazute în acestea. 
Art. 13 . Proprietarii, deţinătorii de animale sunt obligaţi să declare până cel tărziu la 31 



martie a anului în curs, toate animalele pe care le deţin si pe care intenţionează să le declare la 
păsunat. 
Art.14. Responsabilii de cirada/ turma au urmatoarele obligatii: 
a) sa primeasca în cireada/turma numai efectivele care îndeplinesc conditiile pentru invoirea la 
pasunat; 
b) să respectare întocmai  programul de păşunat; 
c) să respecte limitele trupului de paşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure 
protectia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafetelor repartizate pentru 
păşunat; 
d) sa respecte traseele de circulatie a turmelor si cirezilor, astfel cum sunt stabilite de Consiliul Local; 
f) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare si dispozitiile organelor sanitar veterinare; 
g) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat aparitia sau 
suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat în grija lui; 
Art.15 Pentru întretinerea si îmbunatatirea pajistilor beneficiarii de pasuni au obligatia sa 
foloseasca numai drumurile stabilite, fiind interzisa trecerea peste pasuni cu caruta sau cu 
orice alte mijloace de transport, care cauzeaza deteriorarea acestora sau crearea de noi 
drumuri. 
Art.16 . (1) Pasunatul neautorizat se sanctioneaza cu amenda contraventionala conform 
OUG nr.34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Pasunatul neautorizat reprezinta: 
a) pasunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la registrul agricol şi RNE; 
b) pasunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea altui teren 
decât cel stabilit. 
c) pasunatul cu animale care nu au fost declarate la încheierea contractului de închiriere; 
d) pasunatul cu animale pentru care nu exista certificate sanitar-vetrinare care sa ateste starea de 
sanatate a acestora şi nu figurează în Registrul Naţional al Exploataţiilor; 
e) pasunatul în perioada interzisa. 
Art.17. Taxele si amenzile se vor încasa de catre Primaria comunei Crucea  si vor fi folosite ca 
venituri la bugetul local în vederea administrarii pasunilor. 
Art.18.. Pentru prevenirea păsunatului ilegal se vor efectua controale de către echipe mixte formate 
din reprezentanţi ai Consiliului Local şi Poliţia Crucea. 
Art.19. Utilizatorii de păşune au următoarele cobligaţii: 

a) să preia suprafaţa de păşune primită prin încheierea prezentului contract şi să 
cunoască limitele în care este încadrată aceasta şi să semneze procesul-verbal de 
predare a amplasamentului; 

b) să achite chiria pentru păşune şi taxa (impozitul) pe teren la termenele stabilite prin 
contract; 

c) să efectueze un păşunat raţional, care să ducă la valorificarea potenţialului de 
producţie al păşunii;  

d) să asigure întreţinerea suprafeţei de păşune repartizată în stare bună pe toată durata 
derulării contractului de închiriere; 

e) prin semnarea prezentului contract utilizatorul se obligă să asigure paza şi integritatea 
culturilor aflate în imediata vecinătate a parcelelor pe care le păşunează; 

f) are obligaţia de a nu lăsa alte turme să păşuneze pe terenurile arabile învecinate şi să 
anunţe imediat despre acest fapt Primaria Crucea în caz contrar fiind singurul 
răspunzător pentru pagubele cauzate; 

g) să efectueze la timp toate lucrările necesare pentru întreţinerea păşunii şi să ia toate 
măsurile necesare în vederea menţinerii suprafeţei de păşune repartizată în bune 
condiţii; 

h) are obligaţia să folosească păşunea numai în scopul pentru care a fost repartizată – 
păşunatul animalelor  

i) are obligaţia să nu permită păşunatul altor categorii de animale decât cele pentru care 
a primit păşunea  

j) are obligaţia să respecte cu stricteţe suprafaţa de păşune repartizată, fără încălcarea 
altor proprietăţi publice sau private 



k) are obligaţia respectării perioadei de refacere a covorului vegetal după fiecare ciclu 
de păşunat, îndeplinirea obligaţiilor legate de curăţarea păşunilor, eliminarea 
buruienilor, tîrlirea, eliminarea excesului de apă şi alte obligaţii legate de menţinerea 
păşunii în condiţii optime 

l) are obligaţia să menţină efectivul de animale declarat şi să anunţe proprietarul în 
termen de 15 zile despre orice modificare intervenită în efectivul de animale, care ar 
impune modificarea suprafeţei de păşune care face obiectul contractului.  

m) are obligaţia să nu ridice construcţii de nici un fel pe suprafaţa de păşune repartizată 
n) utilizatorul are dreptul de a instala ţarcul de oi pe suprafaţa de păşune repartizată cu 

condiţia ca acest ţarc să fie mutat suficient de des pentru evitarea degradării terenului  
o) utilizatorul de pajişti are obligaţia să asigure întreţinerea corespunzătoare a acestora, 

în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului de producţie 
p) are obligaţia de a respecta perioadele de păşunat stabilite prin HCL 
q) utilizatorul este obligat să ia, pe tot parcursul contractului toate măsurile necesare şi 

obligatorii pentru protejarea mediului înconjurător, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare privitoare la protecţia mediului. 

       r)  utilizatorul nu poate ceda în tot sau în parte folosinţa păşunilor care fac obiectul 
contractului şi nu pot permite folosirea acesteia şi de către altă persoană fizică sau juridică. Suprafaţa 
de păşune poate fi utilizată numai de utilizator şi animalele acestuia, conform actelor depuse la data 
încheierii contractului. 

Încălcarea obligaţiilor din prezentul regulament atrage următoarele consecinţe pentru 
utilizatori: 

a) rezilierea de drept a contractului de utilizare păşune, fără somaţie şi fără nici o 
formalitate suplimentară 

b)  pierderea definitivă a dreptului de a mai păşuna pe raza comunei Crucea 
c) suportarea în întregime a pagubelor cauzate proprietăţii publice şi/sau private prin 

încălcarea obligaţiilor asumate prin contract. 
La încetarea contractului, utilizatorul este obligat să predea, în deplină proprietate, liber de 

orice sarcini, păşunea repartizată, în stare bună, fiind responsabil de menţinerea acesteia în stare 
corespunzătoare. 
 
 
 
 
              Presedinte de sedinta                                                             SECRETAR, 
                Iosif DOBRIN                                                               Reveicuta GURGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRACT  
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Crucea 

 
Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
   I. Părţile contractante  

1. Între Comuna Crucea, adresa loc. Crucea, Soseaua Constantei  nr. 45, judetul 
Constanta, telefon/fax 0241874703 având codul de înregistrare fiscală 7276918  nr. 
cont _____deschis la Trezoreria Hirsova, reprezentant legal prin Gheorghe FRIGIOI , 
în calitate de locator,  
şi:  

   2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu 
exploataţia*) în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .. .., sc. . .. .. .. .., et. . .. .. .. .. ., ap. . .. .. ., judeţul 
. .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., nr. din Registrul naţional 
al exploataţiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcţia de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de 
locatar,  
   *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu 
datele exploataţiilor membrilor formei asociative.  
 

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Crucea de aprobare a închirierii nr.34/26.03.2015 s-a 
încheiat prezentul contract de închiriere.  

 
   II. Obiectul contractului  
   1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al 
comunei Crucea pentru păşunatul unui număr de . .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. ., 
situată în blocul fizic . .. .. .. ., tarlaua . .. .. .. .., în suprafaţă de . .. .. .. .. .. .. .ha, (identificată) 
aşa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. şi din schiţa anexată 
care face parte din prezentul contract.  
   2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen 
de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.  
   3. Categoriile de bunuri ce vor putea fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt 
următoarele:  
   a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la 
expirarea contractului: bunul inchiriat, fantani, garduri de imprejmuire;  
   b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care 
acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale 
cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: constructiile realizate in baza 
unei autorizatii de construire;  
   c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea 
locatarului: utilaje, unelte.  
   4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) 
se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, 
în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.  
   5. Obiectivele locatorului sunt:  



   a) menţinerea suprafeţei de pajişte;  
   b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii 
calităţii covorului vegetal;  
   c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.  
 
III. Durata contractului  
   1. Durata închirierii este  de 7  ani, începând cu data semnării prezentului contract, dar fără 
să depăşească 10 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 15 aprilie – 31 
octombrie,  a  fiecărui an.  
   2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa 
iniţială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de 
către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească 
termenul maxim de 10 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.  
   IV. Preţul închirierii  
   1. Preţul închirierii este de 80 lei/ha/an, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în 
valoare de . .. .. . ………..lei.  
   2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Crucea  
ro21trez23821300205XXXXX deschis la Trezoreria Harsova sau în numerar la casieria 
unităţii administrativ-teritoriale.  
   3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de  31 mai şi 70% până la data de 
31 octombrie a fiecarui an.  
   4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru 
fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.  
   5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.  
 
   V. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
   1. Drepturile locatarului:  
   - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul 
contractului de închiriere.  
   2. Drepturile locatorului:  

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor 
asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a 
locatarului 

   b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, pe bază de proces-verbal;  
   c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi 
devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;  
   d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe 
pajişte;  
   e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme 
prin semnătură executarea acestora.  
 
   3. Obligaţiile locatarului:  
   a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce 
fac obiectul prezentului contract;  
   b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală 
sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;  
   c) să plătească chiria la termenul stabilit;  



   d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de 
păşunat;  
   e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora 
dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate 
zilele perioadei de păşunat;  
   f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;  
   g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;  
   h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;  
   i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;  
   j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului 
de apă, de fertilizare, anual;  
   k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;  
   l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;  
   m) să restituie locatorului  suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în 
condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;  
  n)  sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform 
Codului fiscal si Hotararii Consiliului Local Crucea  privind stabilirea taxelor si impozitelor 
locale. 
   
 4. Obligaţiile locatorului:  
   a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
închiriere;  
   b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute 
expres de lege;  
   c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
locatarului;  
   d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea 
clauzelor prezentului contract.  
 
   VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între 
părţi  
   Dupa incheierea contractului de inchiriere responsabilitatile de mediu revin locatarului. 
    Locatarul răspunde de  indeplinirea tuturor responsabilitatilor de mediu prevazute in 
documentatia de atribuire a contractului precum si in legislatia specifica aflata in vigoare, pe 
toata durata contractului de inchiriere 
 
   VII. Răspunderea contractuală  
   1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract 
de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.  
   2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează 
penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se 
vor plăti daune.  

3.Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.  
 
 
 
 

 



   VIII. Litigii  
   1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate 
pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de 
judecată.  
   2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.  
   3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă 
prevederile art. 1.798 din Codul civil.  
 
   IX. Încetarea contractului  
    Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:  
   a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea 
încărcăturii minime de animale;  
   b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;  
   c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;  
   d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;  
   e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către 
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;  
   f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către 
locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;  
   g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata 
unei despăgubiri;  
   h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;  
   i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;  
   j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a 
fost închiriat terenul;  
   k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.  
 
   X. Forţa majoră  
   1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în 
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.  
   2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 
5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor 
de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată 
în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada 
corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau 
despăgubiri.  
   3. Dacă în termen de .2 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese.  
   4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot 
continua derularea contractului.  
 
   XI. Notificări  
   1. În accepţiunea părţilor contractante, orice  notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în 
partea introductivă a prezentului contract.  



   2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal.  
   3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 
cea în care a fost expediată.  
   4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.  
 
   XII. Dispoziţii finale  
   1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 
executării sale, cu acordul părţilor.  
   2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului 
contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.  
   3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin 
hotărâre a consiliului local.  
   4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu 
prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul 
civil.  
   5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor.  
   6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare,  cate unul pentru fiecare 
parte ,astăzi, . .. .. .. .. .. .., data semnării lui, în Primăria Comunei Crucea.  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna 
Crucea 

 

Tinând cont de: 
● importanţa cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafeţele de 

pajisti disponibile, aflate in domeniul privat al unităţii noastre administrativ-teritoriale, in 
condiţiile in care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a 
hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajisti, 
Având în vedere: 

● realizarea atribuţiilor conferite prin Legea nr. 215/2005, privind administraţia 
publică locală, Consiliul Local al comunei Crucea hotăraste darea in administrare, 
concesionarea sau inchirierea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat de interes 
local; 

● prevederile Ordinului Prefectului judeţului Constanta nr.126/2011  prin care se 
aprobă trecerea in proprietate privată a comunei Crucea  a pasunilor ce formează izlazul 
comunal; 

● prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Inchirierea acestor suprafeţe de teren conduce la imbunătăţirea eficienţei economice a 
exploatării animalelor si confera o mai bună valorificare a bunurilor aparţinând patrimoniului 
comunei Crucea. 

Avand in vedere cele prezentate precum si necesitatea de a genera noi venituri la 
bugetul local propun spre analiză si aprobare proiectul de hotãrâre privind unele măsuri 
pentru organizarea păşunatului în comuna Crucea. 

 

 

                                PRIMAR, 

                   GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 


