ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.1 din 30.01.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară, în temeiul art.35 alin.1,
art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în
2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Alegerea domnului consilier PEREŞ CORNEL preşedinte de şedinţă.
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

AIDĂŞ
R.1
DATA 30.01.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.2 din 30.01.2014 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza
ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2014
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate.
Având în vedere Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Văzând art.36 alin.4 lit.c, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Constituţia României, republicată şi revizuită prin Legea nr.429/2003;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Nivelurile pentru valorile impozabile impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul
fiscal 2014, rămân neschimbate faţă de anul 2013.
Art.2. – Prezenta hotărâre rămâne valabilă până la revocare se va face publică prin afişare şi pe
sitte – ul comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentului de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.2
DATA 30.01.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.3 din 30.01.2014 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat
acreditate pentru anul şcolar 2014 – 2015
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară,
În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 3, coroborat cu art. 23 din O.G. 43/2006
privind regimul drumurilor; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006;
Având în vedere prevederile art.19 alin.4, art.61 alin.1 şi 5 din Legea nr.1/2011 – Legea
Educaţiei Naţionaleşi O.M.E.N. nr.5454/12.11.2013 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei
de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015, O.M.E.C.T.S. nr.6564/13.12.2012 completat cu
O.M.E.C.T.S. nr.3283/17.02.2013
Luând în considerare Avizul Conform transmis cu adresa nr.16.497 din 20.12.2013 de către
Inspectoratul Judeţean Caraş-Severin
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Naidăş
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d, alin.6, lit.a pct.1, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţii de învăţământ pe raza comunei Naidăş din anul
şcolar 2014 – 2015 după cum urmează:
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică
Structuri arondate
Şcoala Primară Lescoviţa
Şcoala Gimnazială „Vasile Versavia” Naidăş
Grădiniţa cu Program Normal Naidăş
Grădiniţa cu Program Normal Lescoviţa
Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115
alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş;
- Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş.
AIDĂŞ
R.3
DATA 30.01.2014
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ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.4 din 30.01.2014 privind aprobarea „Programului de Lucru privind activităţile ce se vor presta
cu beneficiarii ajutorului social apţi de muncă, în anul 2014”
precum şi a „Planului de acţiuni şi lucrări de interes local”
Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, abrogată parţial
şi completată prin Legea nr.276/2010 coroborate cu prevederile H..G.R. nr.50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat;
Mai având în vedere H.G.R. nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2011 privind venitul minim garantat;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Programului
de Lucru privind activităţile ce se vor presta cu beneficiarii ajutorului social apţi de muncă, în anul
2014”;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară, în temeiul art.36 alin.2
lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă „ Programul de Lucru privind activităţile ce se vor presta cu beneficiarii
ajutorului social apţi de muncă, în anul 2014” prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Stabilirea programului lunar de lucru se va face de către d-l Primar Tiberiu VINCU, prin
dispoziţie.
Art.4. – Se împuterniceşte primarul comunei Naidăş să modifice activităţile ce se vor presta cu
beneficiarii ajutorului social apţi de muncă ori de câte ori situaţia o impune.
Art.5. – Se aprobă „ Planul de acţiuni şi lucrări de interes local” prevăzut în anexa nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş;
- Compartimentului de Asistenţă Socială al Consiliului Local al comunei Naidăş
AIDĂŞ
R.4
DATA 30.01.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
nr.4/30.01.2014
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L.

PROGRAMUL DE LUCRU
privind activităţile ce se vor presta cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă în anul 2013
r.
Tipul activităţii
crt.
0
1
1. Aşternerea nisipului, balastului, pietrişului şi a pietrei sparte la lucrări de construirea şi
întreţinerea drumului (nisip, balast, pietriş)
2. Desfundarea şi curăţarea de potmol, viituri, pământ, frunze, etc. a şanţurilor şi canalelor de
scurgere, neacoperite
3. Săpătura manuală în şanţuri şi scurgerea apelor
4. Curăţirea de potmol, crengi, buşteni flotanţi, etc. a albiei de sub poduri
5. Umplerea gropilor pe drumurile pietruite cu piatră sau savură
6. Văruirea manuală a tulpinelor arborilor pe o înălţime de 1,20 m inclusiv prepararea laptelui de
var
7. Răspândirea manuală a materialelor antiderapante din depozite situate pe acostament prin
lopătare directă pe platforma drumului
8. Curăţirea manuală a zăpezilor de pe drumurile înzăpezite
9. Decolmatarea manuală a cursurilor de apă şi a canalelor
10. Săpătură manuală, în şanţuri şi rigole pentru scurgerea apelor
11. Combaterea manuală cu sapa a buruienilor de pe păşuni şi adunarea resturilor vegetale în
grămezi
12. Strângerea de pe păşuni a pietrelor şi a resturilor vegetale în grămezi
13. Defrişarea manuală a tufişurilor şi arbuştilor cu diametru de până la 5 cm, scoaterea rădăcinilor
şi adunarea materialului rezultat, în grămezi
14. Evacuarea manuală la distanţă de până la 100 m a resturilor vegetale rezultate din curăţiri şi
defrişări
15. Curăţirea pădurilor de crengi uscate, frunze şi strângerea lor în grămezi
16. Doborârea arborilor uscaţi cu diametrul de până la 15 cm
17. Efectuarea curăţeniei în păduri cuprinzând adunarea hârtiilor, ambalajelor alimentare, etc.
18. Curăţarea rigolei prin răzuire pe o lăţime de până la 75 cm, adunarea pământului rezultate şi
transportarea cu targa sau găleata la punctele stabilite
19. Încărcarea în mijloace de transport a gunoiului stradal
20. Curăţirea manuală a zăpezii de pe străzi şi trotuare înzăpezite cu aruncarea acesteia pe spaţiul
verde sau în grămezi
21. Spargerea cu târnăcopul, cazmaua sau ranga a gheţii cu grosime medie de 5 cm şi adunarea
acesteia în grămezi
22. Executarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere a drumurilor forestiere comunale la cele 3
cantoane comunale.
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Lucrări de întreţinere a
zonelor adiacente Şcolii cu
clasele I-VIII Naidăş şi Şcolii
cu clasele I-IV Lescoviţa
Lucrări de restrangere a
deseurilor depozitate pe raza

Îndepărtarea vegetaţiei specifice, crescute în albia pârâurilor,
îndepartarea gunoaielor depozitate în aceste zone,
decolmatare, săpături manuale
Îndepărtarea mărăcinişurilor, a resturilor vegetale, tăierea
arborilor, curăţirea arbuştilor, întreţinerea gardurilor etc.

Lucrări de curăţare manuală a
albiilor pârâurilor de pe raza
comunei Naidăş
Lucrări de întreţinere zona
cimitirelor, în satele: Naidăş şi
Lescoviţa
Întreţinere zona centrală a
satului Naidăş (cămin cultural,
dispensar uman, parc, şcoala)
Lucrări de întreţinere a
centrului din satul de reşedinţă
al comunei Naidăş
Lucrări de întreţinere a
centrului din satul Lescoviţa
Zugrăveli interioare şi exterioare, îndepărtarea resturilor
vegetale, a mărăcinişurilor, întreţinerea gardurilor, plantare
de arbuşti şi pomi fructiferi, flori etc.
Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor, întretinerea, repararea şi zugrăvirea
acostamentelor, repararea platformelor betonate etc.
Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor, întretinerea, repararea şi zugrăvirea
acostamentelor, repararea platformelor betonate etc.
Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si
zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si reparatia
gardurilor, etc.
Colectarea selectivă a deşeurilor din materiale reciclabile, a
deşeurilor solide rezultate în urma demolărilor, lucrări

Tăiat iarba, curăţire de mărăcinişuri, resturi vegetale etc. şi
asigurarea transferului acestora la locuri special destinate

Curăţarea de mărăcinişuri, resturi vegetale, etc. şi asigurarea
transferului acestora la locuri special destinate

Acţiuni şi măsuri intreprinse

Întreţinere teren de fotbal
Naidăş

r.
Obiectiv
crt.
1.
Reabilitarea islazului comunal

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

Termene de
realizare*
lunile 3-4

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Resurse

Damian Constantin
Remus

Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion

Responsabili

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.4/30.01.2014

PLA DE ACTIUI ŞI LUCRĂRI DE ITERES LOCAL
întocmit în conformitate cu prevederile art. 29, alin (1) si (2) lit a) si alin (3) din Legea nr. 416/2001

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Intretinearea în sezonul rece a
drumurilor comunale şi
judeţene de pe raza comunei
Naidăş

Alte activitati de interes si
utilitate publica

Îndepărtarea resturilor vegetale, a marăcinişurilor, a
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor, vopsirea şi
reparaţia gardurilor etc.
Demolarea propriu-zisă, selectarea materialelor refolosibile
şi transferul acestora către locuri special amenajate,
pregătirea terenurilor în vederea redării
unei noi destinaţii
Alte activităţi de interes şi utilitate publică
Asigurarea depozitelor de combustibi solid (lemn), diferite
activităţi de întreţinere şi reparaţii ocazionate de producerea
unor fenomene naturale
(ploi torentiale, vânt puternic, incedii, cutremure, inundatii)
Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice şi manuale,
împrăştierea materialelor antiderapante etc.

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultata din ploi şi
zăpezi, îndepartarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor

Îndepărtarea mâlului şi a altor resturi, rămase în aceste zone
ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii şi topirea
zăpezilor

manuale de restrangere a deseurilor depozitate pe raza
comunei Naidăş

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

NOTĂ: Luna 1= ianuarie – luna 12 = decembrie

15.

14.

13.

12.

11.

10.

Lucrări de întreţinere a
acostamentului pe lungimea
drumurilor comunale şi
judeţene, aflate pe raza
comunei Naidăş
Lucrări de curăţare a resturilor
vegetale aflate pe marginea
drumurilor comunale şi
judeţene, pe raza comunei
Naidăş
Lucrări de întreţinere în
incinta curţilor instituţiilor
publice din comuna Naidăş
Lucrări de demolare a
construcţiilor dezactivate din
domeniul public sau privat al
comunei Naidăş

comunei Naidăş

Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion

Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion
Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion

Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001
Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Damian Constantin
Remus
Craia Cristian Ion

Craia Cristian Ion

COTRASEMEAZĂ
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lunile 1-3 şi,
respectiv, 1012

intervenţii
ocazionale

intervenţii
ocazionale

permanent

permanent

permanent

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

nr.416/2001

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
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HOTĂRÂRE

nr.5 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare domnului GUGA
NICOLAE – persoană cu handicap
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare domnului GUGA
NICOLAE – persoană cu handicap
Având în vedere prevederile art.42 alin.(7) şi art.43 alin.(1)-(3) Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
Mai având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi (5), art.2, art.4 alin.(3), art.6 alin.(2), art.7 şi
art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice coroborate cu prevederile Ordinului nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
Văzând faptul că d-l Guga Nicolae, născut la data de 29.07.1938 este încadrat în gradul de
handicap grav, conform certificatului de încadrare a adultului într-un grad de handicap
nr.28.895/16.12.2013;
Având în vedere Acordul nr.1.768 / 21.01.2014 cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare în
conformitate cu prevederile art.42 alin.4-6 din Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
Având în vedere şi cererea făcută de către domnul GUGA NICOLAE – prin care solicită
aprobarea indemnizaţiei precum şi ancheta socială întocmită de către domnul Craia Ion – Cristian –
asistent social;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare domnului GUGA NICOLAE, cu domiciliul
stabil în comuna Naidăş, nr.463 , judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se acordă începând cu luna
februarie, anul 2014.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin.1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre.
AIDĂŞ
R.5
DATA 30.01.2014
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nr.6 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare doamnei ŞOLEA MARIA
– persoană cu handicap
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare doamnei ŞOLEA
MARIA – persoană cu handicap
Având în vedere prevederile art.42 alin.(7) şi art.43 alin.(1)-(3) Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
Mai având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi (5), art.2, art.4 alin.(3), art.6 alin.(2), art.7 şi
art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice coroborate cu prevederile Ordinului nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
Văzând faptul că d-na Şolea Maria, născută la data de 11.12.1934 este încadrată în gradul de
handicap grav, conform certificatului de încadrare a adultului într-un grad de handicap
nr.132/17.01.2012;
Având în vedere Acordul nr.2.579 / 29.01.2014 cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare în
conformitate cu prevederile art.42 alin.4-6 din Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
Având în vedere şi cererea făcută de către doamna ŞOLEA MARIA – prin care solicită
aprobarea indemnizaţiei precum şi ancheta socială întocmită de către domnul Craia Ion – Cristian –
asistent social;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare doamnei ŞOLEA MARIA, cu domiciliul
stabil în comuna Naidăş, nr.464 , judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se acordă începând cu luna
februarie, anul 2014.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre.
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.6
Cornel PEREŞ
DATA 30.01.2014

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.7 din 30 ianuarie 2014 pivind aprobarea bugetului propriu al Comunei Naidas
pe anul 2014 si estimari 2015-2017
Consiliul local al Comunei Naidas, intrunit in sedinta extraordinara ;
Vazind expunerea de motive la proiectul de hotarare;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Naidas
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate:
Vazand si prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
Vazand decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin
nr.9959/2013 si 9960/2013
Vazand decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin
nr.971/21.01.2014privind nivelul maxim al chehuielilor de personal pe anul 20 l4:
ln conformitate cu prevederile art.l9 alin.l lit.a) din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.88 alin.2, art.9l alin.3 lit.a), art.97 si art 115 alin1 lit.c) din Legea
nr.2l5/200l privind administratia publica locala, republicata in 2007,cu modificarile si completarile
ulterioare
HOTARASTE:
Art.l- Se aproba bugetul propriu al Comunei Naidas , pe anul 2014, in suma de 1197.63 mii lei
atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli,conform anexei nr.l.
Art.2-Se aproba lista cheltuielor de capital cu finantare din alocati bugetare, pe anul 2014,
conform anexei nr.2.
Art.3 – Se aproba Lista de investitii pt anul 2014 -2015 conform anexei nr.3 si anexa nr.3A
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică,se va face publica :prin afisare sitte -ul Primariei
comunei Naidăș , intra in vigoare si se comunica in baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII si ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007, la::
- Instituţiei Prefectului -Judeţului Caras –Severin;
- Directia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidas;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidas.
AIDĂŞ
R.7
DATA 30.01.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.7 din 30.01.2014

VEITURI
-capitolul 03.02.18 –
Imp.transf.prop.imobiliara……………………………………………………………..…….1.59 mii lei
-capitolul 04.02.01 –Cote defalcate din impozitul pe venit ……………………………... 255.00 mii lei
-capitolul 04.02.04 –Sume slocste din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale 42.00 mii lei
-capitolul 07.02. –impozite sit axe pe proprietate …………………………………..…….180.52 mii lei
-capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata …………….............468.21 mii lei
-capitolul 11.02.06 –Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pt.echilibrarea bug,locale 109.00
mii lei
-capitolul 16.02. –Taxe pe utilizarea bunurilor………………………………………… 10.50 mii lei
-capitolul 30.02.-Venituri din proprietate ……………………………………………. ..….35.98 mii lei
-capitolul 33.02 –Venituri din prest.servicii……………………………………………….54.15 mii lei
-capitolul 34.02. –Venituri din taxe …………………………………………….…………..0.61 mii lei
-capitolul 35.02. –Amenzi …………………………………………………………….……4.46 mii lei
-capitolul 37.02.03- Varsaminte din sect funct pt fin sect desv a bug.local………………..-18.00 mii lei
-capitolul 37.02.04 Varsaminte sectiunea de functionare……………………….…………..18.00 mii lei
-capitolul 36.02 – Diverse venituri …………………………………...……………………17.61 mii lei
-capitolul 42.02. – Subventii de la bugetul de stat …………………………………….…..18,00 mii lei
TOTAL VEITURI……………………………………………………………….. 1197.63 MII LEI
CHELTUIELI
-capitolul 51.02. – Autoritati executive……..………………………….……………..… 553.02 mii lei
-capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale …………………..………………………. 30.00 mii lei
-capitolul 61.02 – Aparare si ordine publica…… ……………………………………………4.00 mii lei
-capitolul 65.02 –Invatamint …………………………………………...…………………343.00 mii lei
-capitolul 67.02 –Cultura ,religie,sport ………………………………………...…….…… 34.40 mii lei
-capitolul 68.02 – Asistenta sociala…………………………………..…………………. 153.21. mii lei
-capitolul 70.02 – Servicii dezvoltare publica …………….………………...…………. 40.00 mii lei
-capitolul 74.02 – Protectia mediului ……………………..…………..………………..
40.00 mii lei
TOTAL CHELTUIELI……………………………………………….………… …… 1197.63 MII LEI
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.7 din 30.01.2014

SECTIUEA FUCTIOARE
VEITURI
-capitolul 03.02.18 –
Imp.transf.prop.imobiliara………………………………………………………………….1.59 mii lei
-capitolul 04.02.01 –Cote defalcate din impozitul pe venit ……………………………. 255.00 mii lei
-capitolul 04.02.04 –Sume slocste din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale..42.00 mii lei
-capitolul 07.02. –impozite sit axe pe proprietate ……………………………………….180.52 mii lei
-capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata ……………….…....468.21 mii lei
-capitolul 11.02.06 –Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pt.echilibrarea bug,locale…109.00
mii lei
-capitolul 16.02. –Taxe pe utilizarea bunurilor………………………………………… 10.50 mii lei
-capitolul 30.02.-Venituri din proprietate ……………………………………………. ..….35.98 mii lei
-capitolul 33.02 –Venituri din prest.servicii………………………………..……..……….54.15 mii lei
-capitolul 34.02. –Venituri din taxe ………………………………………….……………..0.61 mii lei
-capitolul 35.02. –Amenzi …………………………………………………………….……4.46 mii lei
-capitolul 37.02.03- Varsaminte din sect funct pt fin sect desv a bug.local……………..-18.00 mii lei
-capitolul 36.02 – Diverse venituri ………………………………………………………17.61 mii lei
-capitolul 42.02. – Subventii de la bugetul de stat ………………………………..….…..18,00 mii lei
TOTAL VEITURI………………………………………………………………..1179.63 MII LEI
CHELTUIELI
-capitolul 51.02. – Autoritati executive………………………………………………..… 535.02 mii lei
-capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale ………………………………………… 30.00 mii lei
-capitolul 61.02 – Aparare si ordine publica…… …………………………………………4.00 mii lei
-capitolul 65.02 –Invatamint ……………………………………………………………343.00 mii lei
-capitolul 67.02 –Cultura ,religie,sport …………………………………………….…… 34.40 mii lei
-capitolul 68.02 – Asistenta sociala……………………………………………………. 153.21 mii lei
-capitolul 70.02 – Servicii dezvoltare publica …………………………………………. 40.00 mii lei
-capitolul 74.02 – Protectia mediului …………………………………………………..
40.00 mii lei
TOTAL CHELTUIELI………………………………………………………… …… 1179.63 MII LEI
SECTIUEA DEZVOLTARE
VEITURI
-capitolul 37.02.04 Varsaminte sectiunea de functionare…………………………………..18.00 mii lei
TOTAL VEITURI………………………………………………… ………………18.00 MII LEI
CHELTUIELI
-capitolul 51.02. – Autoritati executive………………………………….……………..… 18.00 mii lei
TOTAL CHELTUIELI…………….……………………………………………… … 18.00 MII LEI
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.8 din 24 februarie 2014 privind solicitarea transferului drumului forestier Gabrovo,
amplasat în U.B. I Naidăş u.a. 12-16, având o lungime de 1,9 km din domeniul
public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în domeniul public al
comunei Naidăş şi administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş
Având în vedere adresa nr.10094 din 12.02.2014 a Ocolului Silvic MoldovaNouă;
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei
Naidăş;
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative rerepublicată cu modificările ulterioare şi
cele ale H.G.R. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente
de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării
În temeiul art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.36 alin.2 lit.(b) şi (c), alin.5 lit.a şi a art.45 din Legea nr.215
privind administraţia publică locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă solicitarea transferului drumului forestier Gabrovo,
amplasat în U.B. I Naidăş u.a. 12-16, având o lungime de 1,9 km din domeniul
public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în domeniul public al
comunei Naidăş şi administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.2. – Prezenta hotărâre are caracterul unei solicitări adresate Guvernului aşa
cum este prevăzut în art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. – Pe baza prezentei hotărâri se va întocmi proiectul hotărârii de guvern
pentru trecerea bunurilor prevăzute la art.1 din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul
public al comunei Naidăş şi administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş

Art.4. – Primarul comunei Naidăş împreună cu reprezentanţii Ocolului Silvic
Moldova-Nouă vor face toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se
abrogă.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
Ocolului Silvic Moldova-Nouă.
AIDĂŞ
R.8
DATA 24.02.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ
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COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.9 din 24 februarie 2014 privind aprobarea suplimentării bugetului pentru acoperirea
diferenţei rezultată din neîncadrarea
în costuri standard per elev/preşcolar cu suma de 30.427 lei
Având în adresele nr.38 din 12.02.2014, 50/17.02.2014, 51/17.02.2014 şi Anexa
nr.53/18.02.2014 a Şcolii Gimnaziale “Vasile Versavia” Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile art.5 alin.6 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat
pe anul 2014
În temeiul art.36 alin.6 lit.(a) şi a art.45 din Legea nr.215 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă suplimentarea bugetului pentru acoperirea diferenţei rezultată din
neîncadrarea în costuri standard per elev/preşcolar cu suma de 30.427 lei, pentru anul şcolar
2014 – 2015.
Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş.
Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se
abrogă.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, la:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
Şcolii Gimnaziale “Vasile Versavia” Naidăş.
AIDĂŞ
R.9
DATA 24.02.2014
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HOTĂRÂRE

nr.10 din 24 februarie 2014 privind aprobarea intabulării patrimoniului Comunei Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului
comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014
Văzând prevederile art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c) şi a art.45 alin.3 din Legea nr.215 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă iniţierea scoaterii la licitaţie a lucrării privind intabularea, în Cartea
Funciară, patrimoniului comunei Naidăş.
Art.2. – Intabularea patrimoniului comunei Naidăş se va face cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Naidăş
care va proceda la scoaterea la licitaţie a lucrării pentru intabularea patrimoniului Comunei Naidăş
care va avea în vedere adjudecarea licitaţiei la preţul cel mai mic şi termenul cel mai scurt.
Art.4. – Primarul comunei Naidăş va informa Consiliul Local al comunei Naidăş despre
demersurile şi stadiul realizării acestor lucrări şi va veni în faţa Consiliului Local al comunei Naidăş
cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului cu suma necesară ducerii la îndeplinire a
lucrărilor privind intabularea, în Cartea Funciară, patrimoniului comunei Naidăş.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.10
Cornel PEREŞ
DATA 24.02.2014

COTRASEMEAZĂ,
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HOTĂRÂRE
nr.11 din 24 februarie 2014 privind aprobarea efectuării Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Realizarea sistemului de alimentare cu apă şi staţie de tratare apă”
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei
Naidăş;
Având în vedere prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul
2014
Văzând prevederile art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c) şi a art.45 alin.3 din Legea nr.215 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă efectuarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
„Realizarea sistemului de alimentare cu apă şi staţie de tratare apă”.
Art.2. – Efectuarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Realizarea
sistemului de alimentare cu apă şi staţie de tratare apă” se va face cu respectarea
prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Naidăş care va proceda la scoaterea la licitaţie a lucrării pentru efectuarea
studiului de fezabilitate pentru proiectul „Realizarea sistemului de alimentare cu apă
şi staţie de tratare apă” care va avea în vedere adjudecarea licitaţiei la preţul cel mai
mic şi termenul cel mai scurt.

Art.4. – Primarul comunei Naidăş va informa Consiliul Local al comunei Naidăş
despre demersurile şi stadiul realizării acestor lucrări şi va veni în faţa Consiliului
Local al comunei Naidăş cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului cu suma
necesară ducerii la îndeplinire a lucrării prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
AIDĂŞ
R.11
DATA 24.02.2014
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HOTĂRÂRE
nr.12 din 24 februarie 2014 privind aprobarea efectuării Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „ Reabilitare Cămin Cultural Naidăş”
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei
Naidăş;
Având în vedere prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul
2014
Văzând prevederile art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c) şi a art.45 alin.3 din Legea nr.215 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă efectuarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „
Reabilitare Cămin Cultural Naidăş”.
Art.2. – Efectuarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „ Reabilitare Cămin
Cultural Naidăş” se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Naidăş care va proceda la scoaterea la licitaţie a lucrării pentru efectuarea
studiului de fezabilitate pentru proiectul „ Reabilitare Cămin Cultural Naidăş”” care
va avea în vedere adjudecarea licitaţiei la preţul cel mai mic şi termenul cel mai scurt.
Art.4. – Primarul comunei Naidăş va informa Consiliul Local al comunei Naidăş
despre demersurile şi stadiul realizării acestor lucrări şi va veni în faţa Consiliului

Local al comunei Naidăş cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului cu suma
necesară ducerii la îndeplinire a lucrării prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
AIDĂŞ
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DATA 24.02.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
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HOTĂRÂRE
nr.13 din 24 februarie 2014 privind aprobarea achiziţionării unui buldoexcavator
pentru Comuna Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei
Naidăş;
Având în vedere prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul
2014
Văzând prevederile art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c) şi a art.45 alin.3 din Legea nr.215 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă achiziţionarea unui buldoexcavator pentru Comuna Naidăş.
Art.2. – Se aprobă cheltuirea sumei de 60.000 lei în vederea achiziţionării
buldoexcavatorului, sumă care este prevăzută în bugetul comunei Naidă pe anul
2014.
Art.3. – Achiziţionarea buldoexcavatorului pentru Comuna Naidăş se va face cu
respectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Naidăş care va proceda la scoaterea la licitaţie a achiziţiei prevăzute la art.1
din prezenta hotărâre care va avea în vedere adjudecarea licitaţiei la preţul cel mai
mic.

Art.5. – Primarul comunei Naidăş va informa Consiliul Local al comunei Naidăş
despre demersurile şi stadiul realizării acesei investiţii şi va veni în faţa Consiliului
Local al comunei Naidăş cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului cu suma
necesară ducerii la îndeplinire a investiţiei prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
AIDĂŞ
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HOTĂRÂRE

nr.14 din 24 februarie 2014 privind aprobarea trecerii Căminului Cultural Naidăş din domeniul
public în domeniul privat al comunei Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului
comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.10 alin.(1), art.36 alin.2 lit.c, art.45, art.81 alin.(2) lit.f, art.115, alin.(1) lit.b, şi a
art.123 alin.(2) din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în 2007 cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aprobă trecerea Căminului Cultural Naidăş din domeniul public în domeniul privat
al comunei Naidăş.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş.
Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte reglementări
contrare.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
AIDĂŞ
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HOTĂRÂRE

nr.15 din 24 februarie 2014 privind aprobarea începerii procedurii de scoatere la licitaţie a
cantităţii de 1.000 mc material lemnos, pe picior, din pădurea comunală
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 3, coroborat cu art. 23 din O.G.
43/2006 privind regimul drumurilor; ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi al Hotărârii
Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2006;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20
alin.2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu
modificările şi completările ulterioare; cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală;
Văzând prevederile Codului Silvic
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă începerea procedurii de scoaterea la licitaţie a cantităţii de 1.000 mc
material lemnos pe picior din pădurea comunală în vederea vânzării.
Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş, Tiberiu VINCU care va veni în şedinţa Consiliului Local al comunei Naidăş cu proiect
de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării cantităţii de material lemnos
marcată de către Ocolul Silvic Moldova-Nouă.
Art.3 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza
II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
AIDĂŞ
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HOTĂRÂRE

nr.16 din 24 februarie 2014 privind soluţionarea cererilor privind concesionarea păşunilor rămase în
rezerva comunei Naidăş
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
În baza prevederilor art.9 alin.2 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20 alin.2
lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă închirierea suprafeţei de păşune excedentă din domeniul public şi privat al
comunei Naidăş, crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au animalele înscrise în
RNE.
Art. 2. (1) Preţul chiriei este de 200 lei/ha/an, plătibil semestrial, exceptând anul 2014 când se
va plăti la momentul semnării contractului.
(2) Preţul chiriei, se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, cu aprobarea Consiliului Local
Naidăş.
(3) Preţul obţinut prin închiriere se face venit la bugetul comunei Naidăş.
Art. 3 – Durata închirierii este de 5 ani.
Art.4. – Se aprobă modelul de Contract de închiriere conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Chiriaşul se va obliga la administrarea şi întreţinerea totală a imobilului concesionat,
asigurând starea tehnică corespunzătoare exploatării şi utilizării acestuia, în tot cursul anului, fiindu-i
interzis subînchirierea ori cesiunea contractului în caz contrar contractul de închiriere se reziliază de
drept.
Art.6. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş, care va identifica terenurile în blocurile fizice şi va semna, în numele Consiliului Local al
comunei Naidăş contractul/contractele de închiriere.
Art.7 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
AIDĂŞ
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Anexă la Hotărârea nr.16 din 24.02.2014

COTRACT DE ICHIRIERE PETRU TEREURI CARE APARTI DOMEIULUI
PRIVAT
Încheiat astăzi ___________________
In temeiul art. 1411 Cod Civil, art.123 al. 2 din Legea nr. 215/2001, art. 5 al. 2 din Legea
nr.213 / 1998;
I. PARTILE COTRACTATE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, judeţul Caraş-Severin, cu sediul în comuna
Naidăş, str. Principală, nr.1, judeţul caraş-Severin, Cod Fiscal 3227521, tel.0255/576412,
fax.0255/576412, e-mail primar@primarianaidas.ro cont RO79TREZ1875004XXX000043 deschis la
Trezoreria Oraviţa reprezentat prin primar VINCU TIBERIU, în calitate de proprietar,
si
………………. cu domiciliul în ……………….., str/sat………………. nr……., bl…….,
sc….., et….., ap……, identificat cu ……… seria ………, nr……………, eliberat la data de
………………………. de …………….., având C.N.P. ………………………………., au convenit sa
incheie prezentul
contract de închiriere:
II. OBIECTUL COTRACTULUI
Art. 1.Proprietarul asigură chiriaşului folosinţa terenului în suprafaţă de ……….. ha., teren ce
apartine domeniului privat al localităţii situat în Naidăş, blocul fizic.............., în scopul desfăşurării
activităţii de păşunatul animalelor proprietatea chiriaşului.
Art. 2.Predarea – primirea bunului se vaconsemna într-un proces – verbal ce va fi încheiat la
data predării în termen de 10 zile de la perfectarea contractului.
III. DURATA COTRACTULUI
Art. 3. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu începere de
la data de ____________până la data de ______________.
Art. 4. La expirarea termenului prevăzut, chiriaşul va preda terenul pe bază de proces verbal,
cel putin in aceleasi condiţii de calitate ca şi la preluare.
Art. 5.In prezentul contract nu îşi găseşte aplicabilitatea art.1437 Cod Civil, în sensul că tacită
relocaţiune nu operează.
IV. PRETUL COTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
Art. 6. Pretul închirierii, respectiv chiria, este de 200 lei/ha/an, conform Hotărârii nr.16 din 24
februarie 2014 a Consiliului Local al comunei Naidăş.
Chiriaşul va plăti chiria aferentă anului 2014 la data semnării contractului.
Art.7. Chiria va fi platită de chiriaş anual, dar nu mai târziu data de 15 ianuarie a anului, pentru
anul în curs, în contul de virament al proprietarului RO39TREZ52121300205XXXXX deschis la
Trezoreria Oraviţa.
Art. 8. În cazul în care, chiriaşul nu plăteşte la termenul scadent, va suporta accesorii de
întârziere conform legislaţiei în vigoare, începând din prima zi care urmează aceleia când suma a
devenit exigibilă, dar nu mai târziu data de 1 martie a anului în curs, dată la care contractul este reziliat
de drept.
Art. 9. Proprietarul are dreptul sa recalculeze chiria şi accesoriile de întârziere, potrivit actelor
normative sau Hotărârilor Consiliului Local al comunei Naidăş, ce intervin dupa încheierea
contractului, cu condiţia notificării chiriaşului de aplicarea noilor tarife ce se referă la chirie.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 10. Obligaţiile proprietarului sunt următoarele:
- sa predea terenul, la termenul convenit de părţi, ocazie cu care se va încheia procesul verbal
de predare – primire, datat, semnat şi ştampilat de ambele părţi contractante;
- să nu stânjenească pe chiriaş în exercitarea dreptului de folosinţă asupra terenului închiriat,
pentru perioada stabilită în prezentul contract;
- să controleze periodic, terenul închiriat în sensul folosirii acestuia potrivit destinaţiei sale şi a
scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.
Art. 11.Obligaţiile chiriaşului:
- să asigure paza bunului inchiriat;
- să foloseasca terenul, numai potrivit destinatiei sale şi a scopului pentru care a fost încheiat
contractul de de închiriere;
- să plătească proprietarului chiria la termenul scadent convenit în contract, inclusiv în cazul
modificării cuantumului chiriei potrivit art. 9;
- să achite impozitul pe teren şi celelalte obligaţii la bugetul local stabilite prin lege, aferente
bunurilor ce fac obiectul contractului de închiriere;
- să achite TVA la chiria stabilită prin contract în condiţiile în care legislaţia o va cere;
- să permită proprietarului să controleze modul în care este folosit terenul închiriat;
- chiriaşul îl va inştiinţa în termen de maxim 24 de ore pe proprietar despre orice actiune a unei
terţe persoane care îi tulbură folosinţa;
- să exercite folosinţa asupra terenului ca un bun proprietar;
- are obligaţia să nu procedeze la schimbarea liniilor de graniţuire ale terenului închiriat, aşa
cum au fost determinate în momentul predării de către proprietar;
- chiriaşul, la expirarea acestui contract, va pune la dispoziţia proprietarului terenul închiriat cel
puţin în aceleasi condiţii de calitate şi fertilitate avute la data preluării, certificarea calitaţii va fi
dovedită prin acte justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu. În caz de refuz,
proprietarul va proceda la promovarea unei acţiuni de evacuare conform prevederilor legale în vigoare,
chiriaşul avand obligaţia să achite chiria până la evacuarea de pe teren sau predarea efectivă a terenului
pe baza de proces verbal de predare - primire.
- sa respecte prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu privire la scoaterea
temporară a terenurilor din producţia agricolă silvică şi la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire
la redarea terenurilor în circuitul agricol şi să suporte cheltuielile aferente acestor lucrări.
VI. SUBLOCAŢIUEA ŞI CESIUEA
Art. 12. Subînchirierea, precum şi orice formă de asociere sau colaborare pe terenul ce face
obiectul contractului sunt strict interzise. Cesiunea contractului de închiriere către un terţ, în caz de
succesiune este permisă numai cu acordul prealabil, scris, al proprietarului si cu respectarea condiţiilor
impuse prin contractul de închiriere.
Art. 13.Contractul de închiriere încetează prin:
- acordul de voinţă exprimat în scris al părţilor contractante;
- expirarea termenului contractual;
- desfiintarea titlului proprietarului;
- reziliere, în caz de neexecutare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract;
- înceteaza de drept, când nevoile urbanistice şi administrative impun acest lucru.
VII. RASPUDEREA COTRACTUALA
Art. 14. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest contract, partea în culpă datorează
celeilalte părti daune.
Cuantumul daunelor se va determina în funcţie de prejudiciul produs.
Prejudiciul se va evalua printr-o expertiză tehnică.
Art. 15. Modificarea prezentului contract se poate face în limitele legislaţiei române, cu acordul
părţilor, numai prin act aditional, excepţie făcând hotărârile Consiliului Local al comunei Naidăş prin
care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative – legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ale
căror prevederi sunt imperative şi nu fac obiectul unui act aditional.
Forţa majoră aşa cum e definită de lege apară de răspundere pe oricare din părţi, cu condiţia
notificării în 10 zile de la producerea evenimentului.

PACT COMISORIU EXPRES
Art. 16. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept la solicitarea
Consiliului Local al comunei Naidăş fără punere în întârziere şi fără nici o formalitate prealabilă în
cazul în care chiriaşul nu-şi execută obligaţiile contractuale ( total sau parţial).
Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare fără a fi
necesara notificarea.
VIII. LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatură cu acest contract, vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţa de judecată competentă.
Prezentul contract de închiriere s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.17 din 17 martie 2014 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Naidăş nr.8 din
24 februarie 2014 privind solicitarea transferului drumului forestier Gabrovo, amplasat în U.B. I
Naidăş u.a. 12-16, având o lungime de 1,9 km din domeniul public al statului şi administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor în domeniul public al comunei Naidăş şi administrarea Consiliului Local al
comunei Naidăş
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere faptul că de la Ocolul Silvic Moldova-Nouă nu ni s-a comunicat datele de
identificare a drumului forestier Gabrovo, amplasat în U.B. I Naidăş u.a. 12-16, având o lungime de
1,9 km;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Naidăş nr.8 din 24 februarie 2014
privind solicitarea transferului drumului forestier Gabrovo, amplasat în U.B. I Naidăş u.a. 12-16,
având o lungime de 1,9 km din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor în domeniul public al comunei Naidăş şi administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.2 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.17
Cornel PEREŞ
DATA 17.03.2014

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.18 din 17 martie 2014 privind regimul păşunilor în comuna aidăş
Consiliul Local al Comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.03.2014, fiind
prezenţi 8 consilieri locali şi domnul Viceprimar;
Analizând:
 Expunerea de motive a Primarului Comunei Naidăş nr. 136/13.03.2014 la proiectul
prezentei hotărâri;
 Proiectul de Hotărâre al Primarului Comunei Naidăş nr.137/13.03.2014;
 Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Naidăş nr.138/13.03.2014 la proiectul prezentei hotărâri;
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Naidăş la
proiectul prezentei hotărâri;
În baza următoarelor prevederi:
 Legea zootehniei, nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 940/2002, privind Normele metodologice de aplicare a Legii
zootehniei, nr. 72/2002;
 Art. 53 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
OUG nr. 34/2013;
 Ordinul nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
 Legea muntelui nr.347/2004;
 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului
de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal,
pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractului-cadru de concesiune/închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv
municipiilor;
 Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul comun 541 şi 210/2009 – a Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
şi a Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru modificarea şi completarea Strategiei
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe
termen mediu şi lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;
 Art. 36 alin. (1), (2) lit. c), alin. (5) lit. a), (9), art. 45 alin. (1), (3), (6), art. 48 alin. (2), art.
49, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5), (6), art. 117 lit. a), e) din Legea Administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă „Regulamentul de păşunat pe teritoriul administrativ al Comunei Naidăş”,
cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă calculul numărului optim de bovine, caprine şi ovine pe blocuri fizice pentru
suprafaţa de 96,59 ha păşune aflată în proprietatea comunei Naidăş, cuprins în Anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă „Studiul de oportunitate privind închirierea păşunilor comunei Naidăş”,
cuprins în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă „Caietul de sarcini privind închirierea pajiştilor aflate în domeniul public al
Comunei Naidăş”, cuprins în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă Documentaţia de atribuire privind închirierea pajiştilor aflate în domeniul
public al Comunei Naidăş, cuprins în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă „Regulamentul procedurii de licitaţie privind închirierea pajiştilor aflate în
domeniul public al Comunei Naidăş”, cuprins în Anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 7. (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei totale de 96,59 ha
păşuni din domeniul public al comunei, identificate conform documentaţiei din prezenta hotărâre.
(2) Durata închirierii este de 5 de ani, începând cu data semnării contractului de
închirierii 5 ani.
(3) Păşunile se vor închiria crescătorilor de animale din cadrul colectivităţii locale,
conform art. 6 alin. (4) din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013;
Art. 8. Nivelul minim al chiriei obţinute prin închiriere este de 150 lei/ha/an. Valoarea nu
conţine TVA.
Art. 9. Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii păşunilor
comunei Naidăş la sediul Consiliului Local al Comunei Naidăş în data de 24 aprilie 2014, ora 1100.
Art.10. Se aprobă Modelul Contractului de Închiriere conform Anexei nr.7 care face parte
integrantă din aceasta.
Art.11. Comisia de Licitaţie precum şi Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va fi stabilită în
şedinţa Consiliului Local al comunei Naidăş de dinaintea licitaţiei.
Art. 12. Se abrogă prevederile contrare celor prevăzute în prezenta hotărâre, adoptate anterior.
Art. 13. Primarul Comunei Naidăş va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Primarul Comunei Naidăş va asigura condiţiile tehnico-organizatorice necesare bunei desfăşurări a
licitaţiei.
Art. 14. Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.18
DATA 17.03.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

REGULAMETUL DE PĂŞUAT
pe teritoriul administrativ al Comunei aidăş
Art. 1
Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale privind
regimul de păşunat precum şi reguli de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe teritoriul
administrativ al comunei Naidăş.
Art. 2
Regulamentul stabileşte obligaţiunile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice care au
domiciliul sau reşedinţa în comuna Naidăş, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie, la
Biroul agricol din cadrul Primăriei, precum şi alte drepturi şi obligaţiuni legate de deţinerea
animalelor.
Art. 3
Terenurile evidenţiate ca păşuni, aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Naidăş, vor fi
folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat raţional, înainte de începerea
perioadei de păşunat se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de păşune.
Art. 4
Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de deţinere a animalelor se consideră
păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului regulament.
Art. 5
Repartizarea terenurilor pentru păşunat
(1)
Dreptul de folosinţă asupra terenurilor pentru păşunat se acordă pe bază de contract de
închiriere. Contractul de închiriere va fi încheiat doar cu asociaţiile de animale, legal constituite, de pe
raza Comunei Naidăş precum şi cu persoanele fizice, crescătoare de animale, cu exploataţia în
Comuna Naidăş.
(2)
Persoanele fizice, domiciliate în Comuna Naidăş, care nu fac parte din vreo asociaţie a
crescătorilor de animale şi care nu încheie un contract de închiriere a păşunilor cu Consiliul Local
Naidăş, au dreptul să îşi păşuneze animalele, organizat, fără nici o restricţie pe păşunile comunale .
(3)
Lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către
cei cu care Consiliul Local Naidăş încheie contracte de închiriere a păşunilor.
(4)
Pentru a ocupa suprafaţa de păşune repartizată, crescătorilor de animale le este permisă traversarea
cu animalele pe suprafeţele de teren din vecinătatea amplasamentului stabilit, în condiţiile în care nu există
drumuri de acces amenajate.

Art. 6
Perioada de păşunat

(1) Păşunatul se iniţiază în momentul în care terenul este zvântat şi când plantele au o
înălţime minimă de 10-15 cm pentru ovine şi caprine şi 15-20 cm pentru bovine şi cabaline.
(2) Întreruperea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni înainte de apariţia primelor
îngheţuri, pentru a permite plantelor să se regenereze şi să fie astfel suficient de puternice pentru a
rezista pe timpul iernii.
(3) Se vor evita: păşunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variaţii mari de
temperatură şi precipitaţii abundente; revenirea pe aceeaşi parcelă la intervale mai mici de 21 zile; ţinerea
pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare de 4-6 zile.
(4) Sezonul de păşunat începe la 15 aprilie şi se termină la 15 noiembrie.

Art. 7
Păşunatul în afara perioadei stabilite de către Consiliul local al comunei Naidăş este interzis. Pentru
animalele găsite în perioada interzisă se vor aplica amenzi prevăzute de actele normative în vigoare
proprietarilor acestora, iar contractele de închiriere de teren deţinute de aceştia vor fi reziliate.
Art. 8
Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în Registru Agricol, în conformitate
cu HG nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014.
Art. 9
Crescătorii de animale care nu şi-au achitat taxa de păşunat în anii precedenţi, în cazul în care o astfel
de taxă a fost stabilită prin hotărâre a consiliului local, nu au dreptul de folosire a păşunii până la
achitarea taxelor de păşunat la zi, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere, conform legislaţiei în
materie.
Art. 10
Se interzice executarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel pe păşune în conformitate
cu prevederile legilor în vigoare.
Art. 11
Se interzice depozitarea gunoiului sau a materialelor de orice fel pe păşune. Contractele de închiriere a
păşunii ale celor care nu respectă această dispoziţie pot fi reziliate de către Consiliul Local Naidăş.
Art. 12
La încheierea contractului de păşunat deţinătorul de animale va prezenta certificate de sănătate
eliberate de medical veterinar pentru întreg efectivul de animale învoite la păşunat.
Art. 13
Pentru învoirea la păşunat animalele vor fi înregistrate în Registru Agricol, în conformitate cu HG nr.
1632/2009 privind registrul agricol.
Art. 14
(1) Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme organizate.
(2) Proprietarii de animale sunt obligaţi să aducă vitele la cireadă şi să le ducă acasă numai legate.
(3) Se interzice păşunatul individual sau în grupuri răzleţe sau cu paznici ocazionali.
Art. 15
(1) Se interzice ieşirea animalelor pe timp de noapte pe alte trupuri de păşune în afara celor repartizate.
(2) Ciobanii se obligă să asigure pe fiecare turmă constituită cel puţin un număr de 3 clopote.
Art. 16
(1) Se interzice schimbarea locului de păşunat repartizat, prin migrare pe alte păşuni sau terenuri.
(2) Păşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, ogoare, mirişti, diguri, etc.) decât cele prevăzute în contractul
de păşunat, se consideră păşunat ilegal în condiţiile în care nu există acordul scris al proprietarului de
teren.
Art. 17
Se interzice păşunatul pe drumurile de exploatare, răzoarele dintre terenurile agricole proprietate
privată, precum şi legarea animalelor prin priponire.
Art. 18
Creşterea pe lângă stână de către ciobani a păsărilor şi a porcilor este interzisă în vederea evitării
degradării păşunilor.
Art. 19
Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea păşunilor, beneficiarii au obligaţia să folosească numai drumurile
stabilite, fiind interzisă trecerea peste păşune cu căruţa sau alte mijloace de transport care pot duce la
deteriorarea păşunii şi la crearea de noi drumuri.
Art. 20
Proprietarii, deţinătorii de animale sunt obligaţi să declare până cel târziu la 15 martie a anului în curs
toate animalele pe care le deţin şi intenţionează să le declare la păşunat.
Art. 21
Obligaţiile deţinătorilor de animale.
Deţinătorii de animale de pe raza comunei Naidăş, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul
sau reşedinţa în comuna Naidăş, sunt obligaţi:
(1) să înregistreze la Compartimentul agricol efectivele de animale;
(2) să actualizeze datele declarate la Compartimentul agricol în cazul în care s-a schimbat numărul
efectivelor de animale;
(3) să înregistreze animalele conform HG nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 20102014;

(4) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit;
(5) să nu lase nesupravegheate animale pe păşune;
(6) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului
desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore;
(7) să respecte clauzele contractului de închiriere.
Art. 22
Responsabilii de ciurde şi turme au următoarele obligaţii:
(1) să primească în ciurde numai efectivele care îndeplinesc condiţiile pentru învoirea la păşunat
(2) să respecte programul de păşunat;
(3) să respecte lotul de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure protecţia parcelelor
învecinate şi culturile din apropierea suprafeţelor de păşune repartizată;
(4) să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările pastorale;
(5) să respecte traseele de circulaţie a turmelor stabilite de primărie;
(6) să respecte normele sanitar veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitar veterinare locale;
(7) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau
suspiciunea unei boli transmisibile la animalele din grija sa;
(8) să ocupe terenul atribuit în cel mult 15 zile de la semnarea contractului de păşunat, fără ocuparea
prealabilă a altor terenuri din izlazul comunal;
(9) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat;
(10) să răspundă material pentru pagubele produse de animalele lăsate la grija lui;
(11) să răspundă material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa angajaţilor săi;
Art. 23
Obligaţiile Consiliul Local al Comunei aidăş
(1) Să emită în termen de 10 zile de la înregistrare autorizaţia de păşunat în cazul în care toate
formalităţile şi demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament.
(2) Să acorde sprijin prin compartimentul agricol de specialitate în evaluarea pagubelor produse de
animale.
(3) Să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.
Art. 24
Taxe aferente contractului de închiriere
(1) Chiria înscrisă în contractul de închiriere, se va plăti după cum urmează:
 Chiria se plăteşte în două tranşe, respectiv: 70% din cuantumul chiriei anuale până la data de 1
mai, iar diferenţa de 30%, până la data de 31 octombrie;
 pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al închirierii şi data încetării contractului
de închiriere, chiria se plăteşte până la data de 30 ianuarie a anului respectiv.
(2) Chiria se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru
ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectuează plata chiriei.
(3) Taxa pe teren, prevăzută la Art. 256, alin. (3) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003,
actualizată, se plăteşte la Compartimentul Impozite şi Taxe.
Art. 25
Sancţiuni şi contravenţii
(1) Contravenţiile sunt cele stabilite de Legea zootehniei nr. 72/2002 cu modificările şi
completările ulterioare, OUG 34/2013, Legea 171/2010, Legea Silvică 48/2008.
(2) În spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii şi următoarele fapte:
a) începerea păşunatului fără contractul de păşunat aprobat de Primărie şi autorizaţie de păşunat emis
de Primărie;
b) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin contractul de păşunat;
c) nerespectarea perioadei de păşunat
d) acceptarea în turme a animalelor străine fără aprobarea autorităţilor locale;
e) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate;
f) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;
Comiterea faptelor prevăzute în art. 25 alin. (2) lit. a), b) şi c) la prezentul Regulament constituie
contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 1000-2500 lei, faptele prevăzute la art. 25 lit. d), e) şi f)
se sancţionează cu amendă de 500-1500 lei.

Art. 26
(1)La propunerea primarului, consiliul local poate transforma cuantumul contravenţiei constatate în
zile muncă în folosul comunităţii.
(2) Valoarea unui zile muncă se calculează luându-se ca bază de referinţă salariul minim pe economie
valabil la aceea dată.
(3) Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art. 27
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul Primăriei cu atribuţii specifice
privind păşunile, în baza Legii Zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi cu respectarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, a OUG 34/2013 şi a Legii Silvice nr. 48/2008
Art. 28
Atunci când intervine o situaţie neprevăzută de interes naţional sau local, cum ar fi de exemplu
construcţia eolienelor, sau orice altă formă de producere a energiei verzi, Consiliul Local Naidăş îşi
rezervă dreptul de a acorda autorizaţiile de construire pentru aceste obiective chiar pe terenul închiriat
de crescători de animale, cu despăgubirea acestora din urmă.
Art. 29
Consiliul Local Naidăş este obligat să plătească toate daunele în cazul rezilierii fără motiv al
contractelor de închiriere încheiat cu persoanele sau asociaţiile crescătorilor de animale.
Art. 30.
Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local.
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Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
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NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ
NAIDĂŞ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

525
160
633
432
1010
581
545
629
533
153
365
150
1530
1621
1622
216
432
432
1630

nr. bloc
fizic

cod cat.
de
folosinţă
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Kp

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

ovine
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Ka
caprine

Număr mediu de animale/ha

15,59
5,00
11,03
3,80
3,42
11,40
10,00
14,53
0,96
6,15
1,81
0,70
5,94
2,40
0,67
1,04
1,04
0,61
0,50
96,59

Suprafaţa
- ha bovine,
cabaline
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ovine

bovine,
cabaline
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

47
15
33
11
10
34
30
44
3
18
6
3
18
7
2
3
3
2
2
291
3,0

47
15
33
11
10
34
30
44
3
17
6
2
18
7
2
3
3
2
2
291
3,0

TOTAL
caprine
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

U.V.M./ha
caprine

ovine

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

CALCULUL NUMĂRULUI OPTIM DE BOVINE, CAPRINE ŞI OVINE PE BLOCURI FIZICE
pentru suprafaţa de 96,59 ha păşune aflată în proprietatea comunei Naidăş
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TOTAL

Localitatea

Nr.
crt.

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

bovine,
cabaline
8
4
6
2
2
6
5
7
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
55
0,56

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

STUDIUL DE OPORTUITATE
privind închirierea păşunilor comunei aidăş
1. Obiectul unei eventuale închirieri
Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea unei posibile hotârări a
Consiliului Local al Comunei Naidăş de închiriere a unei suprafeţe de 96,59 ha teren păşune comunală
aflat în proprietatea publică a Consiliului Local al Comunei Naidăş, de către asociaţiile locale ale
crescătorilor de animale, precum şi de persoanele fizice cu exploataţia în Comuna Naidăş în vederea
obţinerii subvenţiei de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, în conformitate cu prevederile:
OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, HG 1064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013, Ordinului nr.407/2013 privind
aprobarea contractelor cadru de închiriere, închiriere a suprafeţelor aflate în domeniul public/privat al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor.
Se solicită aceasta suprafaţă de teren spre închiriere, deoarece persoanele fizice şi juridice în
vederea obţinerii de la APIA a subvenţiei pe suprafaţă, trebuie să facă dovada că sunt în posesia unor
contracte de închiriere sau concesiune cu administraţiile locale.
Alte aspecte de care s-a ţinut cont în această iniţiativă, constau în posibilitatea dezvoltării
economice a zonei respective, zona propusă şi terenul aferent nu sunt încă exploatate din punct de
vedere urbanistic cât şi implementarea investiţiilor private în această zonă.
Suprafaţa de teren menţionată face parte din domeniul public al Comunei Naidăş şi nu a făcut
obiectul legilor privind fondul funciar, fiind liber de sarcini. Terenul în cauza reprezintă excedent de
păşune pentru comunitatea locală, având in vedere faptul ca efectivul de animale din comuna Naidăş a
scăzut foarte mult în ultimii ani.
2. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat
 Amplasament: extravilanul comunei Naidăş
r.
Suprafaţa parcelei
Categorie de
Localitate
r. bloc fizic
Crt.
folosinţă
-haNaidăş
525
PP
15,59
1.
PP
Naidăş
160
5,00
2.
PP
Naidăş
633
11,03
3.
PP
Naidăş
432
3,80
4.
PP
Naidăş
1010
3,42
5.
PP
Naidăş
581
11,40
6.
PP
Naidăş
545
10,00
7.
PP
Naidăş
629
14,53
8.
PP
Naidăş
533
0,96
9.
PP
Naidăş
153
6,15
10.
PP
Naidăş
365
1,81
11.
PP
Naidăş
150
0,70
12.
PP
Naidăş
1530
5,94
13.
PP
Naidăş
1621
2,40
14.
PP
Naidăş
1622
0,67
15.
PP
Naidăş
216
1,04
16.
PP
Naidăş
432
1,04
17.
PP
Naidăş
432
0,61
18.
PP
Naidăş
1630
0,50
19.
TOTAL
96,59
 Suprafaţa totală a terenului: 96,59 ha;



Regimul juridic: terenul face parte din domeniul public al comunei Naidăş, fiind înscris în
inventarul domeniului public al comunei Naidăş.

3. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea închirierii
3.1. Motive de ordin economic, financiar
Închirierea terenului disponibil, în condiţiile legii, determină o sursă de venituri proprii pentru
bugetul Consiliului Local al Comunei Naidăş, prin stabilirea unei chirii legale şi adjudecată prin
licitaţie publică. Astfel, viitorul chiriaş (cel care ia în chirie) va genera venituri locale prin plata chiriei
anuale şi taxei pe teren închiriat.
3.2. Motive de ordin social
Astfel de contract prin planul de măsuri şi investiţii ce vor fi realizate pe păşunea comunală,
oferă posibilitatea de creare de locuri de muncă în cadrul comunităţii locale.
3.3. Motive referitoare la mediu
Închirierea, prin măsurile ulterioare ce implică, va asigura îmbunătăţirea nivelului de
producţie şi utilizare a pajiştilor, care este în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea
producţiilor animaliere obţinute. Prin lucrările de întreţinere se aduc ameliorări mediului fizic,
rezultând o îmbunătăţire a habitatelor specifice zonei.
4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii ei
Păşunea poate fi acordată prin închiriere persoanelor fizice cu exploataţia în Comuna Naidăş
care pot face dovada că deţin animale, sau asociaţiilor locale a crescătorilor de animale care depun o
cerere către consiliul local prin care solicită închirierea unei suprafeţe de teren păşune.
Organizaţiile sau asociaţiile de animale care încheie contracte de închiriere trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie înregistraţi in Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- să aibă sediul în comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin;
- membrii formei asociative să fie înregistraţi la Registrul agricol al Comunei Naidăş cu
animalele înscrise în asociaţie;
- să prezinte un program de păşunat pentru perioada preluării in folosinţă a păşunilor solicitate.
Contractul de închiriere va fi acordat prin licitaţie publică deschisă organizată la sediul
Primăriei Naidăş de către Consiliul Local Naidăş. Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul
care va întruni condiţiile impuse pentru participare, prin caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire
şi va avea oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Alegerea acestei proceduri se justifică prin necesitatea respectării prevederilor legale în
vigoare, dar şi pentru asigurarea unei concurenţe loiale.
5. Durata estimată a închirierii
Termenul de închiriere este de 5 ani. Astfel, considerăm perioada de 5 de ani optimă, atât
pentru proprietar cât şi pentru chiriaş.
6. Chiria
Nivelul chiriei este cea adjudecată la licitaţie.
Valoarea finala a chiriei va fi stabilită în urma licitaţiei publice ce urmează sa fie organizată de
Consiliul Local al Comunei Naidăş.
7. ivelul minim al chiriei
Nivelul minim al chiriei de la care se pleacă licitarea este de 150le/ha/an.
Chiria care se adjudecă în urma licitaţiei publice se prevede in contractul de închiriere, va fi
indexată anual cu rata inflaţiei, conform legii, iar modalitatea de plată va fi stabilită de proprietar ]n
contractul de închiriere.
Chiria se va achita în două tranşe anuale în contul proprietarului, astfel: 70% până la data de 15
mai şi 30% până la data de 30 octombrie.

Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la perceperea de
majorări de întârziere, conform legislaţiei fiscale privind creanţele bugetare, in vigoare la data plăţii.
8. Condiţii de mediu
Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului si adaptarea continuă a acestora
la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilităţi şi
obligaţii pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii comunei Naidăş si nu numai.
Obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de mediu subzistă indiferent de tipul de
activitate ales, fiind necesară aplicarea tuturor prevederilor care legislaţia specifică de mediu le
prevede.
Diferenţierea apare în ceea ce priveşte obligativitatea efectuării demersurilor ce se
impun în acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe, aceste atribuţii vor reveni autorităţii publice
locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina chiriaşului căruia i se
va face delegarea, răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor în acest sens aparţinându-i in
exclusivitate. Consiliul Local al Comunei Naidăş, va avea, în conformitate cu cadrul legal aplicabil în
materie, atribuţii cu privire la monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea
serviciului.
Suplimentar, devin obligatorii şi in cazul acestui subpunct, menţiunile referitoare la
posibilitatea impunerii în cadrul criteriilor de calificare incluse în documentaţia de atribuire aferentă
procedurii, sau în cadrul contractului de închiriere a unor cerinţe care să garanteze îndeplinirea
condiţiilor de mediu în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată.
În concluzie: Lucrările ce vor fi realizate pe terenul închiriat vor respecta legislaţia in vigoare
privind protecţia mediului. Chiriaşul va respecta toate condiţiile de mediu.
9. Investiţii şi modernizări
Orice lucrare de amenajare si viabilizare a terenului, in scopul realizării obiectivelor propuse pe
acel teren, vor fi executate de chiriaş cu finanţare proprie din sumele primite ca subvenţie pe suprafaţă,
fără a se crea sarcini pe seama Consiliului Local al Comunei Naidăş.
10. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere
Licitaţia de închiriere: 24 aprilie 2014
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Anexa nr.4 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

CAIET DE SARCII
privind închirierea pajiştilor aflate în domeniul public al Comunei Naidăş
1. LEGISLAŢIE RELEVATĂ
- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- HG nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
OUG 34/2013
- Ordinul nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
- Legea muntelui nr.347/2004
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractului-cadru de concesiune/închiriere a suprafeţelor
de pajişti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor
2. IFORMAŢII GEERALE PRIVID OBIECTUL
ÎCHIRIERII
1.1 Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat
- Păşunile aflate în domeniul public al Comunei Naidăş, conform tabelului nr.1
1.2 Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii
Până la aceasta dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor crescători de
animale şi a asociaţiilor locale ale crescătoriilor de animale din Comuna Naidăş, privind închirierea
păşunilor de pe raza localităţii.
Utilizarea păşunilor reprezintă o axă prioritară a autorităţii locale, fiind în corelaţie directă cu
cantitatea şi calitatea producţiilor animaliere obţinute, în special din exploatarea speciilor de bovine
şi ovine.
1.3 Condiţiile de exploatare a închirierii

Pentru suprafaţa de păşune care se închiriază, chiriaşul are obligaţia realizării lucrărilor de
exploatare raţională şi de întreţinere a acestor păşuni, prin lucrări de distrugere a muşuroaielor,
curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor şi
executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile, precum şi alte lucrări
prevăzute în programul de păşunat întocmit conform prevederilor cap.IV punct 8 din Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr.
226/235/2003, astfel încât să se asigure ridicarea potenţialului de producţie, accesul şi exploatarea
respectivelor păşuni în condiţii optime.

2. Scopul
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 ha de pajişte.
d) realizarea de stâni noi.
e) drum de acces la construcţiile zoopastorale

3. Obiectul închirierii şi condiţiile privind încheierea contractului
3.1. Obiectul închirierii îl constituie închirierea păşunilor aflate în domeniul public al Comunei
Naidăş, situate în zonele prezentate in tabelul nr.1
3.2. Terenurile sunt libere de sarcini şi intră în posesia efectivă a chiriaşului odată cu semnarea
procesului verbal de predare - primire.
3.3. Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar atribuirea
contractului de închiriere se face numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de calificare în conformitate
cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându-se încărcătura de animale/ha.
3.4 Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare lot în parte.
4. Condiţii obligatorii privind exploatarea închirierii
4.1 Destinaţia: organizare păşunatului cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine), de către
animalele crescătorilor de animale din cadrul colectivităţii locale(cf. Art.nr.6 alin.4 din HG
1064/2013).
4.2 Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul proprietarului să rezilieze unilateral contractul de
închiriere, după o preavizare de 30 de zile.
4.3 Chiriaşului îi este interzisă creşterea la stână a porcilor sau păsărilor pentru a evita degradarea
terenului.
4.4 Chiriaşul are obligaţia să asigure exploatarea prin păşunat, eficace în regim de continuitate şi
de permanenţă a terenului ce face obiectul închirierii. In acest scop el trebuie să respecte
încărcătura de animale, prezentând în acest sens în fiecare an, o declaraţie pe propria răspundere
privind efectivul anual de animale scoase la păşunat, declaraţie ce va fi depusă la registratura
Primăriei Comunei Naidăş până cel târziu în data de 01 februarie a anului respectiv. Dacă din
datele prezentate în declaraţie reiese că nu este respectată încărcătura prevăzută în prezenta
documentaţie pentru lotul respectiv şi dacă nu se respectă data maximă de depunere a declaraţiei,
atunci contractul se reziliază de drept.
4.5 Chiriaşul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea contractului de
închiriere, precum şi alte cheltuieli.
4.6 Chiriaşul va respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul închirierii şi va ţine cont de
Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi
al Ministrului administraţiei publice nr. 226/2003, cu modificările şi completările ulterioare
4.7 Chiriaşul va efectua anual lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte organice, acestea exercitând un
efect ameliorativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi trofice ale solului. O metoda simplă, deosebit
de eficientă şi foarte economică este fertilizarea prin târlire.
4.8 Odată cu semnarea contractului, chiriaşul are obligaţia să respecte toate prevederile şi
procedurile ce decurg din legislaţia privind protecţia mediului.
4.9
Chiriaşul are obligaţia de a prezenta spre aprobare executivului Primăriei Comunei Naidăş,
în termen de maxim 20 zile de la semnarea contractului, a graficului lucrărilor anuale de întreţinere
a păşunilor.
4.10 Înainte de ieşirea la păşunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor prin
certificatele eliberate de circumscripţia sanitar - veterinară.
4.11 Chiriaşul are obligaţia să anunţe circumscripţia sanitar-veterinară şi Primăria Comunei Naidăş,
în termen de 24 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariţia unor boli infecto-contagioase sau a
mortalităţii animalelor.
4.12 Chiriaşul are obligaţia de a prelua efectivele de animale aparţinând persoanelor fizice sau
juridice cu domiciliul în Comuna Naidăş (în baza încărcăturilor maxime de 1 UVM/ha), la cererea
acestora dacă acestea sunt înregistrate în evidenţele Primăriei Comunei Naidăş şi in evidentele

circumscripţiei sanitar - veterinară de care aparţin. În cazul în care chiriaşul refuză să se
conformeze, se va proceda la rezilierea contractului de drept. Anual se va stabili taxa/animale şi
produsele/animale pentru efectivele de animale preluate, aparţinând persoanelor fizice sau juridice
cu domiciliul şi exploataţia în Comuna Naidăş, în urma negocierii dintre reprezentanţii Consiliului
Local, crescătorii de animale care au atribuite contracte de închiriere şi proprietarii animalelor
preluate, locuitori ai Comunei Naidăş, conform tabelului prezentat mai jos:
Anul Ovine Animale
2013 Caprine
Bovine

Taxa / animale

Produse / animale

4.13 Chiriaşul este obligat să plătească anual impozitul pe terenul care face obiectul contractului de
închiriere conform Codului fiscal art.256, alin 3.
4.14 Chiriaşul nu poate subînchiria sau cesiona, în tot sau în parte, terenul şi lucrările ce fac
obiectul contractului de închiriere.
4.15 Chiriaşul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil - terenul - potrivit destinaţiei sale - păşune.
4.16 Chiriaşul trebuie să obţină autorizaţiile şi/sau avizele necesare în vederea desfăşurării
activităţii pentru care se închiriază terenurile şi să respecte condiţiile impuse prin acordarea
avizelor.
4.17 Proprietarul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum este folosit şi
întreţinut de către chiriaş terenul închiriat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune
întreţineri şi folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în cadrul licitaţiei.
4.18 Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a
fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise.
4.19 La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, chiriaşul este obligat să
restituie proprietarului, în deplină proprietate, bunurile de retur şi bunurile de preluare, în mod
gratuit şi libere de orice sarcini, fără nici o pretenţie de despăgubire.
5. Durata contractului de închiriere
Durata contractului de închiriere este de 5 ani.
6. ivelul minim al chiriei
6.1. Nivelul minim al chiriei este 150 lei/ha/an şi de la această sumă se pleacă cu licitaţia.
6.2. Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa în funcţie de indicele de inflaţie aferent anului

fiscal respectiv.
6.3. Pentru loturile de mai sus, ofertantul trebuie să-şi elaboreze oferta în funcţie de
proporţionalitatea hectarelor care sunt păşunate de bovine, caprine şi ovine. Comisia de evaluare va
verifica dacă s-a respectat chiria minimă propusă.
6.4. Taxa de închiriere anuală se va achita în lei, de către chiriaş în două tranşe: 70% până la data de
15 mai şi 30% până la data de 30 octombrie a fiecărui an.
6.5. În anul 2014 taxa de închiriere anuală va fi achitată integral până în momentul semnării
contractului de închiriere.
6.6. În ultimul an de contract, toate taxele datorate Consiliului Local (impozitul pe teren + chiria)
vor fi plătite până la 15 februarie.
6.7. Chiria obţinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local.
7.

7. Garanţii
7.1. Pentru a participa la licitaţia privind închirierea păşunilor aparţinând Comunei Naidăş,

persoanele fizice sau juridice, vor depune la casieria instituţiei, o garanţie de participare. Această
garanţie reprezintă 10% din valoarea minimă a chiriei pe timp de 5 ani pentru suprafaţa pe care o
solicită de la Consiliul Local Naidăş.
7.2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare pentru lotul pentru care ofertează.
Dacă nu deţine animale ca să poată oferta un întreg lot, atunci depune garanţia pentru suprafaţa pe
care o deţine.
7.3. Dacă un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi atunci garanţia de participare constituită
va fi suma garanţiilor de participare a loturilor pentru care s-a depus oferta.
7.4. Ofertanţilor necâştigători li se va restitui garanţia de participare după data încheierii
contractului de închiriere. Durata de valabilitate a garanţiei de participare este de 60 zile de la data

primirii ofertelor. Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând
astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a)
îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b)
oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada
de valabilitate a ofertei.
c)
oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea
contractului de închiriere sau dacă refuză încheierea contractului.
7.5. Garanţia de participare se va prezenta în original , de către toţi ofertanţii, la Primăria Naidăş,
ataşată la formularul « Scrisoare de înaintare ».
7.6. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada
de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire, vor fi respinse în cadrul şedinţei de deschidere
a ofertelor.
7.7. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egală cu perioada de valabilitate
a ofertei - 60 de zile de la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor.
7.8. În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze contestaţia,
autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare.
7.9. Ofertantului câştigător i se va restitui garanţia de participare, numai după constituirea garanţiei
de bună execuţie.
7.10 La data semnării contractului chiriaşul va constitui garanţie de buna execuţie, în cuantum de
10% din valoarea totală a contractului ce urmează a fi atribuit. Neplata chiriei sau executarea cu
întârziere a acestei obligaţii conduce la reţinerea sumelor datorate, inclusiv a penalităţilor, din
garanţia depusă de chiriaş la semnarea contractului de închiriere. Dacă nu va fi semnat contractul
timp de 5 zile, din momentul în care trebuia semnat, licitantul nu mai poate beneficia de închiriere
şi nu va mai fi primit la o altă licitaţie organizată de Comuna Naidăş şi va suporta toate cheltuielile
făcute de Consiliul Local al comunei Naidăş cu ocazia realizării procedurii de licitaţie, precum şi
cheltuielile ulterioare privind reluarea procedurii de licitaţie.
8. Regimul bunurilor utilizate de chiriaş în derularea închirierii
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriaş în derularea închirierii sunt:
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
proprietarului, la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac
obiectul închirierii-păşunea.
b) bunuri de preluare - sunt bunurile care la expirarea contractului revin proprietarului –
construcţiile.
c)
bunuri proprii - sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere, rămân în

proprietatea chiriaşului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut chiriaşului şi au fost utilizate
de către acesta pe toata durata închirierii-utilaje, unelte, etc.
9.

Obligaţiile privind protecţia mediului şi a persoanelor

9.1 Pe durata executării construcţiei se vor lua măsuri pentru protejarea calităţii aerului, apei şi
solului conform legislaţiei în vigoare.
9.2 Dejecţiile de la animale vor fi folosite în amestec cu apa pentru fertilizarea zonei de păşunat şi
asigurarea masei furajeră.
9.3 Se va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate, împotriva atacurilor
animalelor din ferme.

10. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
10.1 La licitaţie participă nmai persoane fizice sau juridice care au exploataţie pe raza comunei
Naidăş şi au animalele înscrise în Registrul Agricol al Comunei Naidăş şi în RNE conform art.9
alin (2) din OUG 34/2013.
10.2 Oferta se transmite îndouă plicuri sigilat, care se înregistrează, în ordinea primirii ofertelor, în
registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.
10.3 Pe primul plic se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta (Închiriere
păşune în Comuna Naidăş) şi adresa ofertantului însoţită de un număr de telefon.
10.4 Pe lângă plic trebuie făcută dovada plăţii garanţiei pentru participare de 10% din valoarea
minimă a chiriei pe 5 ani

10.5 Plicul va trebui să conţină:
> o fişă cu informaţii privind ofertantul - formular F1
> declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări Formular F2
> declaraţie privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul - Formular F3
> declaraţie de participare la licitaţie cu oferta independentă - Formular F4
> acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini - Chitanţa
> acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa
> acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor:
a)
Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi deţinerii exploataţiei pe raza
administrativ teritorială unde se află păşunea închiriată - Adeverinţa de la medicul veterinar de
circumscripţie privind : codul de exploataţie, locul exploataţiei şi numărul de animale deţinute la
data depunerii ofertei;
b)
Dovada deţinerii în proprietate a unei încărcături - Adeverinţa de la registrul agricol de pe
raza teritorială a comunei Naidăş;
c)
Program de păşunat pentru perioada preluării în folosinţă a suprafeţei de păşune solicitată
conform prevederilor cap.IV pct.8 din Ordinul 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung. De asemenea odată cu stabilirea programului de păşunat, se vor stabili şi data începerii
păşunatului, precum şi data la care animalele vor fi scoase de pe păşune, acţiune deosebit de
importantă pentru refacerea covorului vegetal. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate de
crescători la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţirea păşunilor, modul de grupare
a animalelor pe păşune, acţiuni sanitar veterinare obligatorii, precum şi lucrări de distrugere a
muşuroaielor, curăţirea de pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbuştiferă nevaloroasă, combaterea
buruienilor, întreţinerea surselor de adapare şi asigurarea igienizării acestora şi executarea
lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile.
d)
Act constitutiv statut, din care să rezulte că poate desfăşura activitate de creşterea
animalelor şi prelucrarea laptelui - copie conform cu originalul - pentru persoane juridice;
e)
Certificat de înregistrare CUI - copie conform cu originalul - pentru persoane juridice
f)
Autorizaţie de funcţionare - copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate
;
g)
Autorizaţie sanitar - veterinară - copie conform cu originalul - pentru persoane juridice;
h)
Certificat de producător - copie conform cu originalul - pentru persoane fizice
i)
Copie de pe cartea de identitate - pentru persoane fizice
j)
Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să
rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment - pentru persoane juridice;
k)
Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat
eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general
consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată (pentru persoane
juridice/ fizice autorizate);
l)
Certificat fiscal privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Compartimentul
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Naidăş din care sa reiasă că ofertantul nu are obligaţii restante
la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată
m)
Declaraţie pe propria răspundere privind măsurile de protecţia mediului pe care operatorul
economic / persoana fizică le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de închiriere - Formular
F5
n)
Contractul cadru însuşit, semnat şi ştampilat-pentru persoane juridice/ fizice autorizate pe
fiecare pagină
o)
Oferta financiară privind valoarea chiriei :…..lei/ha/an, respective…..lei/an,
respective……lei/5 ani - Formular F6 (în plic mic sigilat care va avea înscris pe el „Oferta
financiară închiriere păşune în Comuna Naidăş”)
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi stampilate pe fiecare pagină de
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.
p)
Declaraţie pe propria răspundere că nu mai deţine suprafeţe de păşune
închiriate/concesionate de la instituţii publice pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale de pe
teritoriul României
r)
Ofertantul nu se poate prezenta la licitaţie dacă are datorii faţă de bugetul consolidat al
statului sau Consiliul Local Naidăş, ori dacă se află în judecată cu Consilil Local al comunei

Naidăş. Contractul de închiriere poate fi anulat unilateral de către Consiliul Local Naidăş, cu
acordul consilierilor, dacă chiriaşul este dat în judecată de către Consiliul Local Naidăş, pe motiv
de nerespectare a condiţiilor de mediu.
11.CLAUZELE REFERITOARE LA ÎCETAREA COTRACTULUI DE ÎCHIRIERE
11.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia.
11.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către

proprietar. Consiliul Local Naidăş trebuie să plătească despăgubirile care sunt produse chiriaşului
prin această măsură (banii pe care proprietarul trebuie să îi întoarcă către APIA ca urmare a
neonorării contractului cu aceasta).
11.3 În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere de către proprietar,
cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului în termen de 5 zile de la notificare şi predarea
bunului închiriat liber de sarcini.
11.4 Plata chiriei se va face in două tranşe: 70% până la data de 15 mai şi 30% până la data de 30
octombrie a fiecărui an. Executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la calculul de dobânzi şi
penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor legale în vigoare. Dacă întârzierea depăşeşte 90 de zile,
contractul se va rezilia de drept fără alte formalităţi.
11.5 Rezilierea va opera pe deplin drept în cazul în care chiriaşul subînchiriază terenul unui terţ.
11.6 Chiriaşul poate renunţa la închiriere din motive obiective, justificate,.
11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 15 zile de la notificare.
11.8 Dacă notificarea de reziliere are loc până în perioada 1 ianuarie - 1 februarie ale anului în curs
chiriaşul va achita contravaloarea chiriei pentru 3 luni ale anului, iar dacă notificarea de rezilierea
are loc în perioada 1 februarie – 28 februarie atunci chiriaşul are obligaţia de plăti chiria pentru 5
luni a anului.
11.9 La încetarea din orice cauza a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul
contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, în aceeaşi stare în care a fost preluat de
către chiriaş.
Tabelul 1
r.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Localitate

r. bloc fizic

Categorie de
folosinţă

Suprafaţa parcelei
-ha-

Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş

525
160
633
432
1010
581
545
629
533
153
365
150
1530
1621
1622
216
432
432
1630

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

15,59
5,00
11,03
3,80
3,42
11,40
10,00
14,53
0,96
6,15
1,81
0,70
5,94
2,40
0,67
1,04
1,04
0,61
0,50

TOTAL
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

96,59
COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANĂ FIZICĂ
_________________________________________
(denumirea/numele)
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr .............../ .....................

SCRISOARE DE ÎAITARE

Către.........................................................................................................
{denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Ziarul ............................................ cu
nr……….din……….,
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
……………………………………………………
(denumirea contractului de închiriere),
noi ...............................................................................................................................................
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1.
Documentul ........................................................................................... seria/numărul,
privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2.
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a)
oferta;
b)
documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ............................

Cu stimă,

Operator economic,
...................................................................
(semnătură autorizată)

contractului

CANDIDATUL/OFERTANTUL

Formularul F1

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1.

Denumirea/numele: .....................................................

2.

Codul fiscal: ........................................................

3.

Adresa sediului central:..............................................................................................................

4.

Telefon: Fax: E-mail: ................................................................................................................
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare...................................................................................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:...............................................................................................
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:..................................................................
.........................................................................................................................................................
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
a.

Principala piaţă a afacerilor:.......................................................................................

Candidat/ofertant,
...................................................................
(semnatura autorizată)

Formular F2
OPERATOR ECOOMIC/ PERSOAĂ FIZICĂ
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVID CALITATEA DE PARTICIPAT LA PROCEDURĂ

1.

Subsemnatul, reprezentant/împuternicit al...........................................................................
( denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte
publice,
că,
la
procedura
pentru
atribuirea
contractului
de
închiriere………………………………………………..,
( se menţionează procedura )
având ca obiect ……………………………………………..…., la data de .............................................................
(denumirea serviciului )
( zi/lună/an )
organizată de...................................................................................................................................
( denumirea autorităţii contractante ), particip şi depun ofertă:
|_| în nume propriu;
|_| ca asociat în cadrul asociaţi..............................................................................................................
|_| ca subcontractant al .........................................................................................................................
( Se bifează opţiunea corespunzătoare )

2.

Subsemnatul declar că:
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
( Se bifează opţiunea corespunzătoare )

3.
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau,
în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................................................
( denumirea şi adresa autorităţii contractante )
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic
................................................................................
L.S.
(semnătură autorizată )

FORMULAR F3
DECLARATIE PRIVID ICADRAREA ITREPRIDERII I CATEGORIA
ITREPRIDERILOR MICI SI MIJLOCII
Date de identificare a Întreprinderii
Denumirea Întreprinderii: Adresa sediului social:
Cod unic de înregistrare:
Numele si funcţia:

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
întreprindere autonoma In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-

□
financiara a Întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.

întreprindere partenera Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform
anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

□

întreprindere legata Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform
anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Înfiinţării şi dezvoltării Întreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completările ulterioare, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

□

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria Întreprinderii*1)
Exerciţiul financiar de
referinţă *2)
Active totale
Cifra de afaceri anuala netă
Numărul mediu anual de salariaţi
(mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi daca, fata de exerciţiul
□
Nu
financiar anterior, datele financiare au înregistrat
□
Da (în acest caz se va completa si se va ataşa
modificări care determina încadrarea întreprinderii într-o o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
alta categorie (respectiv microîntreprindere, categorie
(respectiv microîntreprindere, întreprindere mica,
mijlocie sau mare).

Numele persoanei autorizate sa reprezinte întreprinderea
Semnătura...............................................................................
Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii........................ (ziua, luna anul).
Semnătura ...............................
*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii
întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele
realizate în ultimul exercitiu financiar (anul 2006) raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. în
cazul întreprinderilor nou înfiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele
totale se determina si se declara pe propria raspundere.

Formularul F 4

Operator economic/ Persoana fizica
........................................................................
(denumirea/numele)
Declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă
Către
....................................................................................................................................................
............ _____________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Procedura de atribuire ........................................
Nr. invitaţie / anunţ de participare .............................
Data limită pentru depunerea ofertei ................................
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, .................................... .......................,
reprezentant/reprezentanţi
legali
al/ai
.......................................................................................................................................................................................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de închiriere organizată de.........................................., în calitate de autoritate
contractantă, cu nr..................................................................................................................................... din data de
,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ............................... ............................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de închiriere în condiţiile în care cele declarate se
dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în
privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în
numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de închiriere sau ar putea oferta,
întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări,
comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în
respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea,
specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al
deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt
adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..............................
Numele şi prenumele semnatarului .........................................................................
Capacitate de semnătură................................................................... ..........
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului ................................................................................................ .........
Ţara de reşedinţă ...................................................
Adresa ........................................................................................................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .............................................................................................
Telefon / Fax .................................................

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

Formular F5

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANĂ FIZICĂ
.....................................................................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului

Subsemnatul(a),...................................................................... reprezentant
împuternicit al ............................................................................................, cu sediul in (adresa
ofertantului) ........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals şi uz de fals in declaraţii in acte publice, că vom respecta legislaţia şi normele
in vigoare privind protecţia mediului.

Data completării ..................................
..............................................................
(semnătură autorizată şi ştampilă

Formular F6
Operator economic/Persoană fizică
..........................................................
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către

COMUNA NAIDĂŞ

Domnilor,
1. Examinând

documentaţia

de

atribuire,

subsemnatul...................................................................................reprezentant
legal
/
împuternicit,
al
ofertantului
.....................................................................................................................................
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
mai sus menţionată, să oferim chiria de .............. lei/ha/an, respectiv ...............................lei/an, respectiv
....................................lei/..... ani pentru lotul ...............................................................................(se va introduce
denumirea lotului pentru care se ofertează).
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, după primirea terenului închiriat, să
asigurăm prestarea serviciilor în conformitate cu programul de păşunat anexa la contract si cu prevederile caietului
de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, (durata în litere şi cifre),
respectiv până la data de 7 iunie 2014 (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Garanţia de bună execuţie va fi constituita sub forma de ________________________.
5.
Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Precizăm că:
7. |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod
clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
8.
Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
9.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.

Data întocmirii ......................................
Nume, prenume.....................................
Semnătura ............................................
Funcţie. ................................................

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

OTA JUSTIFICATIVĂ
privind alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, în
vederea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru organizarea procedurii de licitaţie în
vederea atribuirii contractelor de închiriere pajişti, aflate în proprietatea publică a Comunei
aidăş, judeţul Caraş-Severin, în suprafaţa de 96,59 ha
>
CRITERIUL DE ATRIBUIRE ales este : cel mai mare nivel al chiriei conform
Regulamentului procedurii de licitaţie în condiţiile respectării tuturor cerinţelor caietului
de sarcini ;
>

CERIŢE MIIME DE CALIFICARE:

>

1. Condiţii referitoare la contract
-În conformitate cu Art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 „(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile
administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărâri/e consiliilor locale, în baza
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RE,
încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile,
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani."
-În conformitate cu Art. 6 alin (4) din HG 1064/2014 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 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 ,, În vederea încheierii contractelor de închiriere
sau concesiune a pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor, crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale vor depune la compartimentul
funcţional din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale documente care atestă că
animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti
sunt înscrise în RE”.
1.1. Depozite valorice şi garanţii solicitate
1.1.a) Garantie de participare
Pentru a participa la licitatia privind închirierea păşunilor apartinand Comunei Naidăş, persoanele
fizice sau juridice, vor depune la casieria institutiei, o garantie de participare în procent de 10% din
valoarea minimă a chiriei pe 5 ani (valoarea estimata).
Valoarea minimă a chiriei se calculează astfel:
AxB
unde A=numărul de ani de contract
B=valoarea chiriei

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga
perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere.

1.1.b) Garantie de bună executie
La data semnarii contractului chiriaşul va constitui garantie de buna executie, in cuantum de
10% din valoarea contractului ce urmează a fi atribuit.
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării
autorităţii contractante de îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
1.2. Condiţii referitoare la încheierea contractului
Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar atribuirea
contractului de închiriere se face numai dacă îndeplineşte condiţiile de calificare în conformitate cu
caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire asigurându-se încărcătura optimă de animale/ha.
Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare lot în parte.
Destinaţia: organizare păşunat cu speciile de animale (bovine, ovine, caprine) a locuitorilor
Comunei Naidăş.
2. Condiţii de participare
La licitaţie participa persoane fizice şi/sau juridice crescătoare de animale din cadrul colectivităţii
locale (cf. Art.nr.6 alin.4 din HG 1064/2013), acestea având animalele înscrise în RNE (condiţie în
conformitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013).
a) Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi deţinerii exploataţiei pe
raza administrativ teritorială unde se află păşunea închiriată - Adeverinţa de la medicul veterinar
de circumscripţie privind : codul de exploataţie, locul exploataţiei şi numărul de animale deţinute
la data depunerii ofertei;
- condiţie in conformitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013 si art. 5 din Ordinul comun al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice pentru aprobarea contractului-cadru de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti
aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor
- pe de altă parte s-a avut în vedere şi prevederile art. 10 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată «Autorităţile administraţiei publice locale administrează
sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată
ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale. »
b)
Dovada deţinerii in proprietate a unei încărcături minime pentru suprafaţa solicitată Adeverinţă de la registrul agricol de pe raza teritorială unde se află păşunea închiriată ;
- condiţie în conformitate cu art. 9 alin (6) din OUG 34/2013.
- condiţie în conformitate cu cap. VI alin 1 l i t b ) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003
- condiţie în conformitate cu art. 27, alin. (9) Ut. a) din Regulamentul CE nr.1974/2006potrivit căreia
«<În acest sens, statul membru poate: (a) stabili o limita a numărului de unităţi pe hectar ale
exploatatei la care se refera angajamentul în favoarea agromediului".
- A vând în vedere faptul că APIA este instituţia care gestionează Sistemul Integrat de administrare şi
control, APDRP a delegat către APIA implementarea măsurilor, iar printre cerinţele impuse se află si
condiţia "Păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM/ha.
c)
Program de păşunat pentru perioada preluării în folosinţă a suprafeţei de păşune solicitată
conform prevederilor cap.IV pct.8 din Ordinul 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung. De asemenea odată cu stabilirea programului de păşunat, se vor stabili si data începerii
păşunatului, precum si data la care animalele vor fi scoase de pe păşune, acţiune deosebit de
importantă pentru refacerea covorului vegetal. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate de
crescători la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţirea păşunilor, modul de grupare a
animalelor pe păşune, acţiuni sanitar veterinare obligatorii, precum si lucrari de distrugere a
musuroaielor, curatirea de pietre, maracini si de vegetatie arbustifera nevaloroasa, combaterea
buruienilor, intretinerea surselor de adapare si asigurarea igienizarii acestora si executarea lucrarilor
de desecare pentru eliminarea vegetatiei hidrofile.
- conditie in conformitate cu conform prevederilorcap.IVpct.8 din Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003

d)

Act constitutiv statut, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de cresterea
animalelor si prelucrarea laptelui - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice/ fizice
autorizate ;
e)
Certificat de inregistrare CUI - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice
f)
Autorizatie de functionare - pentru persoane fizice autorizate ;
g)
Certificat de producator - pentru persoane fizice
- condiţie, pentru justificarea exercitării activităţi în domeniu, pentru punerea în valoare a pajiştilor
şi folosirea optimă a acestora.
h)
Copie de pe cartea de identitate - pentru persoane fizice
i)
Autorizatie sanitar - veterinara - pentru persoane juridice;
- condiţie în conformitate cu art. 18 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţi veterinare
j) Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale din care sa
rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment- pentru persoane
juridice;
k) Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat
eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre
Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie
legalizata (pentru persoane juridice/ fizice autorizate);
l) Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Directia de
specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care
sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii
ofertelor, in original sau copie legalizata
- conditie in conformitate cu codul fiscal
m) Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care
operatorul economic / persoana fizica le poate aplica in timpul indeplinirii
contractului de închiriere - Formular F5
- condiţie în conformitate cu OUG nr. 195/2005privindprotecţia mediului
n) Declaraţie pe propria răspundere că se angajează sa realizeze constructia unei stani noi în
primul an de contract
- condiţie pentru reducerea substantiala a costurilor de productie la produsele animaliere
obtinute, prin practicarea unor tehnologii rationale de păşunat, posibil.itatea obtinerii unor
cantttati de produse agroalimentare de înalta valoare biologica si nepoluate, atragerea
unorînsemnate resurse valutare prin exportul acestorproduse în condttii superioare de marketing,
îmbunatatirea tarii de sanatate si de exploatare a animalelor în conditi naturale pentru aplicarea
Strategiei privind organizarea activităţi de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, pe termen mediu şi lung
o) Contractul cadru insusit, semnat si (stampilat-pentru persoane juridice/ fizice
autorizate) pe fiecare pagina
p) Oferta financiara privind valoarea chiriei : lei/ha/5 ani - Formular F6
3. Durata contractului de închiriere
Durata contractului este de 5 ani.
- condiţie în conformitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.6 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

REGULAMETUL PROCEDURII DE LICITATIE
privind închirierea pajiştilor aflate in proprietatea publică a Comunei aidăş
în suprafaţă de 96,59 ha
CAP. I DISPOZIŢII GEERALE
ART. 1
Prezentul regulament stabileşte conţinutul-cadru al caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire a
contractului de închiriere, instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere a
păşunilor alpine, aflate in proprietatea privata a Comunei Naidăş, pentru suprafaţa de ......0 ha, precum şi
cadrul general privind contractele de închiriere de bunuri proprietate publică, în aplicarea prevederilor OUG
nr. 34/2013.
ART. 2
(1)
Contractul de închiriere are ca obiect bunurile proprietate privata a Comunei Naidăş.
(2)
Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea
sau de cetăţenia chiriaşului, pentru durata de 5 ani, începând de la data semnării lui, conform OUG nr.
34/2013.
ART. 3
Pentru tinerea evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de
închiriere şi la derularea contractelor de închiriere, se întocmeşte şi păstrează două registre:
a)
registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile
încheierii contractului de închiriere;
b)
registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de
închiriere.
ART. 4
(1)
Se întocmeşte dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit si se pastreaza atata timp cat
contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului de
închiriere.
(2)
Dosarul închirierii trebuie sa cuprindă:
a)
Referat de oportunitate al închirierii;
b)
hotărârea de aprobare a închirierii;
c)
anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere şi dovada transmiterii
acestora spre publicare;
d)
documentaţia de atribuire;
e)
nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul negocierii
directe ;
f)
oferta declarata castigatoare insotita de documentele care au stat la baza acestei
decizii;
g)
justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;
h)
contractul de închiriere semnat.
CAP. II PROCEDURA ADMIISTRATIVĂ DE IIŢIERE A ÎCHIRIERII
SECŢIUEA 1 Iniţiativa închirierii
ART. 5
(1)
închirierea are loc la initiativa proprietarului sau ca urmare a solicitarii crescatorilor de animale,
persoane fizice sau juridice, in baza unei cereri depuse de acestia.
(2)
Initiativa închirierii are la baza referatul de oportunitate care cuprinde urmatoarele elemente:
a)
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

b)
motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea
închirierii;
c)
nivelul minim al chiriei;
d)
procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii
procedurii;
e)
durata estimată a închirierii;
f)
termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere;
(3)
Referatul de oportunitate se aprobă de către proprietar.
SECŢIUEA a 2-a Procedura de atribuire
ART. 6
Se stabilesc următoarele proceduri de atribuire a contractelor de închiriere păşuni alpine:
licitaţia - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune

a)
ofertă;
b)
negocierea directă - procedura prin care proprietarul negociază clauzele contractuale, inclusiv
chiria, cu unul sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de închiriere.
SECTIUEA a 3-a Documentaţia de atribuire

ART. 7
(1) Caietul de sarcini se elaborează in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, Ordinul nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung.
ART. 8
După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeşte documentaţia de atribuire.
(1)
Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
(2)
Proprietarul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui
exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie.
(3)
Preţul Documentaţiei de atribuire este de 50 lei.
(4)
Taxa de participare la licitaţie este de: 10% din valoarea suprafeţei de teren licitată dar nu mai puţin
de 200 lei.
(5)
Garanţia de participare este de 10% din valoarea minima a chiriei pe 5 ani.
(6)
Garanţia de buna execuţie este de 10% din valoarea totala contractului de închiriere.
SECŢIUEA a 4-a Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe
ART. 9
Se întocmeşte anunţul de licitaţie, după aprobarea documentaţiei de atribuire de către proprietar.
ART. 10
(1)
Anunţul negocierii directe se întocmeşte atunci când după publicarea anunţului de licitaţie nu
au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, proprietarul fiind obligat să anuleze procedura şi să organizeze o
nouă licitaţie, iar daca după repetarea procedurii de licitaţie, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile,
atunci se aplica procedura de negociere directă.
SECŢIUEA a 5-a
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere
ART. 11
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se elaborează de către
proprietar şi sunt prezentate in cadrul documentaţiei de atribuire.
ART. 12
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se elaborează atât pentru
procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe.

SECŢIUEA a 6-a Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor
ART. 13
(1)
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile Regulamentului
procedurii de licitaţie, documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini.
(2)
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate, respectiv 60 de zile, redactata in limba romana.
(3)
Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru
depunere, stabilite în Calendarul procedurii.
(4)
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei
interesate.
(5)
Oferta depusă la o altă adresă a proprietarului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită
pentru depunere se returnează nedeschisă.
(6)
Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea
acestora, proprietarul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
(7)
Ofertele se depun la sediul Primăriei Naidăş, nr.1, jud. Caraş-Severin.
SECTIUEA a 7-a
Comisia de evaluare
ART. 14
(1)
Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care va fi stabilit de către
consiliul local.
(2)
Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.
(3)
Comisia de evaluare este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local, ai aparatului de
specialitate al Primarului, ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi ai DGFP CS, numiţi în acest scop.
ART. 15
(1)
Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi
sunt numiţi prin hotărârea consiliului local.
(2)
Preşedintele comisiei de evaluare este numit de proprietar dintre reprezentanţii acestuia în
comisie.
(3)
Secretarul comisiei de evaluare este numit de proprietar dintre membrii acesteia.
ART. 16
(1)
Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.
(2)
Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
(3)
ART. 17
(1)
Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind
conflictul de interese, astfel:
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire proprietarul are obligaţia de a lua toate
măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau
manifestarea concurenţei neloiale.
Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au
dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele
persoane:
a)
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;
b)
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane
juridice;
c)
persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de
supervizare al unuia dintre ofertanţi;
d)
persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
(2)
Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de
compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a
ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

(3)
În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe proprietar
despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii
supleanţi.
ART. 18
Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se
află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
ART. 19
Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a)
analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plic;
b)
întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;
c)
analizarea şi evaluarea ofertelor;
d)
întocmirea proceselor-verbale;
e)
întocmirea raportului de evaluare;
f)
desemnarea ofertei câştigătoare.
ART. 20
(1)
Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
(2)
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 21
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi
documentelor cuprinse în ofertele analizate.
SECTIUEA a 8-a Comisia de soluţionare a contestaţiilor
ART. 22
(1)
Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care va fi
stabilita de către consiliul local.
(2)
Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor i se poate desemna un supleant.
(3)
Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local si ai
aparatului de specialitate al Primarului.
ART. 24
(1)
Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor
se stabilesc şi sunt numiţi prin hotărârea consiliului local.
(2)
Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit de proprietar dintre reprezentanţii
comisiei.
(3)
Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit de proprietar dintre membrii
comisiei.
(4)
Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
(5)
Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiei nu au dreptul de a participa la soluţionarea
unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei
pronunţate:
a)
dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea
contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;
b)
dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;
c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de
bunuri materiale ori altfel de avantaje.
(6)
În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă decizii in
conformitate cu legislaţia in vigoare.
CAP. III ATRIBUIREA COTRACTULUI DE ÎCHIRIERE
SECŢIUEA 1 Depunerea ofertelor
ART. 25
(1)
Ofertele se depun la sediul proprietarului, până la data de 21 aprilie 2014 orele 1100, într-un plic
închis şi sigilat care va fi introdus în plicul care conţine documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
(2)
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare lot.

(3)
(4)

Nu se admit oferte alternative.
Un ofertant nu poate depune o oferta individuala si alta oferta comuna pentru acelaşi lot.
ART. 26
(1) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagina.
SECTIUEA a 2-a Licitaţia

ART. 27
(1)
În cazul procedurii de licitaţie deschisă proprietarul va publica anunţul de licitaţie la ziar si
avizierul primăriei.
(2)
Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.
(3)
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire,
proprietarul având obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai
repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de la primirea unei solicitări din
partea acesteia.
(4)
Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât să nu conducă la
situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 2 zile lucrătoare înainte
de data limită pentru depunerea ofertelor.
(5)
Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de
atribuire.
(6)
Proprietarul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de la primirea unei astfel
de solicitări.
(8)
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au
fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
(9)
În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte
valabile, proprietarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.
(10)
Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.
(12)
După deschiderea plicurilor in şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu
conţin totalitatea documentelor de calificare.
(13)
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea
plicurilor cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile de calificare.
ART. 28
După analizarea documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesulverbal în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv daca sunt toate documentele solicitate si se
semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenti la deschidere.
ART. 29
(1)
Orice decizie referitor la calificarea ofertantilor, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de
către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.
(2)
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini al închirierii.
(3)
Dacă se constată că sunt ofertanţi care solicită o suprafaţă de păşune mai mică decât un bloc
fizic, de comun acord, comisia poate aloca acea suprafaţă dintr-un alt bloc fizic, numai dacă acel bloc este
liber de sarcini, sau dacă cel care l-a închiriat acceptă diminuarea acestuia cu suprafaţa cerută de comisie.
ART. 30
(1)
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia întocmeşte un raport privind evaluarea ofertelor, pe care îl transmite proprietarului.
(2)
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
ART. 31
(1)
În termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, proprietarul
informează, în scris, cu confirmare de primire, toti ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii.
(2)
Contractul de închiriere se încheie dupa împlinirea unui termen de 2 de zile calendaristice de la
data realizării comunicării privind rezultatul procedurii.
ART. 32
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita
clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(3)
Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea comisiei de evaluare în maxim o zi calendaristica
de la primirea acesteia.
SECTIUEA a 3-a egocierea directă
ART. 33
În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii
publice, proprietarul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.
ART. 34
(1)
Proprietarul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în condiţiile art. 10 şi cu
respectarea art. 9.
(2)
Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor.
(3)
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire,
proprietarul avand obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate, într-o
perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
(4)
Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât să nu conducă la
situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de o zi lucrătoare înainte
de data limită pentru depunerea ofertelor.
(5)
Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de
atribuire.
(6)
Proprietarul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări.
ART. 35
Proprietarul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.
ART. 36
La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, proprietarul programează
ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.
ART. 37
Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie.
ART. 38
(1)
Proprietarul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.
(2)
Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire.
(3)
Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, nu pot face obiectul negocierii.
ART. 39
(5) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune proprietarului solicitarea
oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 32 .
(6) În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite
ofertanţilor vizaţi.
(7) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de o zi calendaristica de la primirea
acesteia.
SECTIUEA a 4-a Determinarea ofertei câştigătoare
(se stabileşte din ofertele declarate admisibile, adică ofertele care respecta cerinţele caietului de sarcini)
ART. 40
(1)
Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire
prevăzut în documentaţia de atribuire.
(2)
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei.
(3)
Proprietarul are obligaţia de încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare.
ART. 43
Anunţul de atribuire se afişează la avizierul institutiei in termen de 20 zile lucrătoare de la data
încheierii contractului de închiriere.

SECTIUEA a 5-a Anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere
ART. 44
(1) Proprietarul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, dacă
ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii
de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:
a)
in cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte
valabile ;
b)
se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac
imposibilă încheierea contractului.
ART. 45
Proprietarul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în
cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin
depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.
CAP. IV COTRACTUL DE ÎCHIRIERE
SECTIUEA 1 Încheierea contractului de închiriere
ART. 46
(1)
Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
(2)
Forma şi conţinutul-cadru al contractului de închiriere sunt prezentate în cadrul Documentaţiei
de atribuire.
ART. 47
În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garanţia
de participare, iar proprietarul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul 2, in condiţiile in
care oferta îndeplineşte condiţiile de valabilitate. In caz contrar procedura de atribuire se anulează, iar
proprietarul reia procedura, în condiţiile legii, documentaţia de atribuire păstrându-şi valabilitatea.
SECTIUEA a 2-a Drepturile şi obligaţiile chiriaşului
ART. 48
(1)
În temeiul contractului de închiriere, chiriaşul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe
răspunderea sa, bunurile proprietate privata a Comunei Naidăş care fac obiectul contractului, potrivit
obiectivelor stabilite de către proprietar.
(2)
Proprietarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul închirierii,
potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de închiriere.
ART. 49
(1)
În temeiul contractului de închiriere, chiriaşul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în
regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate privata a Comunei Naidăş care fac obiectul
închirierii.
(2)
Chiriaşul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii.
(3)
Chiriaşul este obligat să plătească chiria la valoarea şi în modul stabilit în contractul de
închiriere.
(4)
Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate privata a
Comunei Naidăş.
ART. 50
La data încheierii contractului de închiriere, chiriaşul este obligat să depună garanţia de buna
executie prevăzută in Caietul de sarcini.
ART. 51
La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen chiriaşul este obligat să restituie
proprietarului bunurile de retur si bunurile de preluare în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

ART. 52
În condiţiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţa
majoră sau cazul fortuit, chiriaşul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate privata
a Comunei Naidăş, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către proprietar.
ART. 53
În cazul în care chiriaşul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de
natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt proprietarului, în
vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.
SECTIUEA a 3-a Drepturile şi obligaţiile proprietarului
ART. 54
(1)
Pe durata contractului de închiriere, proprietarul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate,
verificând respectarea obligaţiilor asumate de chiriaş.
(2)
Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a chiriaşului şi în
condiţiile stabilite în contractul de închiriere.
ART. 55
(1)
Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de
închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.
(2)
Chiriaşul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de proprietar,
fără a putea solicita încetarea contractului de închiriere.
ART. 56
(1)
Proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe chiriaş în exerciţiul drepturilor rezultate din
contractul de închiriere.
(2)
Proprietarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de
cazurile prevăzute de lege.
(3)
Proprietarul este obligat să notifice chiriaşului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă
atingere drepturilor acestuia.
SECTIUEA a 4-a Încetarea contractului de închiriere
ART. 57
(1) Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
ART. 58
(1) Proprietarul poate denunţa unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul naţional
sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi
prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
(2)
În situaţia prevăzută la alin. (1), proprietarul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral
contractul de închiriere şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.
(3)
Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate chiriaşului şi modul de plată a acestora. În caz
de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul proprietarul, dacă
părţile nu stabilesc altfel.
ART. 59
În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de
închiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a
cărui rază teritorială se află sediul proprietarul să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei
despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel.
ART. 60
(4) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii obiective a
chiriaşului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată proprietarului dispariţia bunului ori imposibilitatea
obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la închiriere.
(5) Proprietarul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de chiriaş ca
urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1).
ART. 61
Prin contractul de închiriere părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără
a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

CAP. VI SOLUŢIOAREA COTESTAŢIILOR
ART. 62
(1)
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al
proprietarului, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia închirierilor de bunuri proprietate privata, poate
depune contestaţie în termen de 2 zile calendaristice, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, cu privire
la un act al chiriaşuli considerat nelegal. .
(2)
În vederea soluţionării contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze
comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(3)
Înainte de a se adresa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, persoana vătămată notifică
proprietarului cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia închirierilor de bunuri proprietate
privata şi la intenţia de a sesiza comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(4)
După primirea notificării, proprietarul poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare
pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis
în cadrul respectivei proceduri.
(5)
Măsurile adoptate de proprietar se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a
notificat proprietarul, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi.
(6)
Persoana vătămată care, primind comunicarea de la proprietar, consideră că măsurile adoptate sunt
suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite proprietarului o notificare de renunţare la dreptul
de a formula contestaţie în faţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la
judecarea contestaţiei.
(7)
Proprietarul poate încheia contractul de închiriere numai după comunicarea deciziei comisiei de
soluţionare a contestaţiilor.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.7 la Hotărârea nr.18 din 17 martie 2014

COTRACT DE ICHIRIERE
Încheiat astăzi ___________________
I. PARTILE COTRACTATE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, judeţul Caraş-Severin, cu sediul în comuna
Naidăş, str. Principală, nr.1, judeţul Caraş-Severin, Cod Fiscal 3227521, tel.0255/576412,
fax.0255/576412, e-mail primar@primarianaidas.ro cont RO79TREZ1875004XXX000043 deschis
la Trezoreria Oraviţa reprezentat prin primar VINCU TIBERIU, în calitate de proprietar,
si
…………………………. cu exploataţia în comuna Naidăş, sat……………., nr……, judeţul
Caraş-Severin, identificat cu C.I. seria ………. nr…………., eliberată la data de ………. de
SPCLEP …….., având C.N.P. ……………………, au convenit sa încheie prezentul
contract de închiriere:
II. OBIECTUL COTRACTULUI
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al
Comunei Naidăş 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 fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
proprietarului, la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac
obiectul închirierii-păşunea.
b) bunuri de preluare - sunt bunurile care la expirarea contractului revin proprietarului –
construcţiile.
c) bunuri proprii - sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere, rămân în

proprietatea chiriaşului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut chiriaşului şi au fost
utilizate de către acesta pe toata durata închirierii-utilaje, unelte, etc.
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 COTRACTULUI
1. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu începere de la
data de ____________până la data de ______________.
2. La expirarea termenului prevăzut, chiriaşul va preda terenul pe bază de proces verbal, cel
puţin în aceleaşi condiţii de calitate ca şi la preluare.
3. În prezentul contract tacită relocaţiune nu operează.
IV. PRETUL ÎCHIRIERII
1. Preţul închirierii, respectiv chiria, este de .......... lei/an, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe
ha) fiind în valoare de ...... lei.
Chiriaşul va plăti chiria, pentru anul 2014, la data semnării contractului.
2. Pentru anii următori chiria va fi plătită de chiriaş anual astfel: 70% din cuantumul chiriei
anuale până la data de 15 mai, iar diferenţa de 30%, până la data de 30 octombrie în contul de
virament al proprietarului RO39TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Oraviţa;

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
6. Dacă întârzierea depăşeşte 90 de zile, contractul se va rezilia de drept fără alte formalităţi.
5. Pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al închirierii şi data încetării
contractului de închiriere, chiria + impozitul pe teren se plăteşte până la data de 15 februarie a anului
pentru anul în curs în contul de virament al proprietarului RO39TREZ52121300205XXXXX deschis
la Trezoreria Oraviţa.
6. Proprietarul are dreptul sa recalculeze chiria, potrivit actelor normative sau Hotărârilor
Consiliului Local al comunei Naidăş, ce intervin după încheierea contractului, cu condiţia notificării
chiriaşului de aplicarea noilor tarife ce se referă la chirie.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PARTILOR
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.
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, 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 stabilească în baza devizului de execuţie anexat la prezentul contract 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.,
f) să utilizeze garanţia de bună execuţie în vederea acoperirii prejudiciilor create păşunii şi/sau
fondului forestier şi să înştiinţeze locatarul despre acest lucru.
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 locatorului, 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 în baza devizului anexat la contract
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) să plătească 30% din prima de asigurare.
o). să declare suprafaţa închiriată la Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei
Naidăş în vederea achitării impozitului pe terenul închiriat conform L 571/2013
p) să reconstituie garanţia de bună execuţie în cazul utilizării acesteia de către locator în termen de
10 de zile de la comunicarea acestui fapt.
r) să respecte prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu privire la scoaterea temporară
a terenurilor din producţia agricolă silvică şi la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la
redarea terenurilor în circuitul agricol şi să suporte cheltuielile aferente acestor lucrări.

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. SUBLOCAŢIUEA ŞI CESIUEA
1. Subînchirierea, precum şi orice formă de asociere sau colaborare pe terenul ce face obiectul
contractului sunt strict interzise. Cesiunea contractului de închiriere către un terţ, în caz de
succesiune este permisă numai cu acordul prealabil, scris, al proprietarului si cu respectarea
condiţiilor impuse prin contractul de închiriere.
VII.
CLAUZE
COTRACTUALE
REFERITOARE
LA
ÎMPĂRŢIREA
RESPOSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎTRE PĂRŢI
1. Locatarul răspunde de: respectarea normelor de protecţia mediului conform O.U.G.
nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
VIII. RASPUDEREA COTRACTUALA
1. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest contract, partea în culpă datorează
celeilalte părţi daune.
2. Cuantumul daunelor se va determina în funcţie de prejudiciul produs.
3. Prejudiciul se va evalua printr-o expertiză tehnică.
PACT COMISORIU EXPRES
1. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept la solicitarea Consiliului
Local al comunei Naidăş fără punere în întârziere şi fără nici o formalitate prealabilă în cazul în care
chiriaşul nu-şi execută obligaţiile contractuale ( total sau parţial).
2. Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare fără
a fi necesară notificarea.
IX. 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. ÎCETAREA COTRACTULUI
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 10 (zile, ore) 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. OTIFICĂRI
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 FIALE
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 ........ exemplare, din care ........., astăzi,
............., data semnării lui.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.19 din 17.03.2013 privind aprobarea concesionării suprafeţei de 3 ha din domeniul public al
comunei Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20 alin.2
lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1)
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă concesionarea suprafeţei de 3 ha teren aflat pe malul drept al râului Nera
la o distanţă de 1,5 km în aval de podul de DN 57 care traversează râul Nera din domeniul public al
comunei Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare.
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre pentru
concesionarea suprafeţei de 3 ha din domeniul public al comunei Naidăş pentru amplasarea unei
staţii de sortare.
Art. 3. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului prevăzut la art.1. din
prezenta hotărâre, în vederea amplasării pe acesta de construcţii temporare.
(2) Operatorii care participă la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului de
concesionare trebuie să facă dovada experienţei şi capabilităţii tehnice şi manageriale, a bonităţii şi
capacităţii financiare şi să prezinte garanţii de participare la licitaţie, în conformitate cu cerinţele
specifice prevăzute în caietul de sarcini aprobat, iar persoanele fizice care au calitatea de
administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.
Art. 4. (1) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune este licitaţie
publică.
(2) Data licitaţiei publice este 17 aprilie 2014 , orele 1100 la sediul comunei Naidăş.
Art. 5. (1) Preţul minim al concesiunii, de la care se porneşte licitaţia este de 2.000
lei/teren/an, plătibil trimestrial.
(2) Preţul concesiunii, respectiv al redevenţei, se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei,
cu aprobarea Consiliului Local Naidăş.
(3) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul comunei Naidăş.
Art. 6 Durata concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu
cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord al părţilor.
Art. 7. Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei publice, conform Anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă Documentaţia de atribuire a concesiunii, conform Anexei nr. 3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Se aprobă modelul Contractului de concesionare prevăzut în anexa 4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. (1) Concesionarul terenului prevăzut la art. 1 prin contractul de concesiune se va
obliga la administrarea şi întreţinerea totală a terenului concesionat, asigurând starea tehnică
corespunzătoare exploatării şi utilizării acestuia, în tot cursul anului, fiindu-i interzis
subconcesionarea ori cesiunea contractului fără aprobare expresă şi prealabilă a concedentului, în caz
contrar contractul de concesiune se reziliază de drept.

Art. 11. Se împuterniceşte Primarul comunei Naidăş cu numirea membrilor Comisiei de
atribuire a contractului de concesiune prin completarea la membrii comisiei de licitaţii cu personae
specializate pe achiziţii publice, şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice.
Art.12. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş.
Art.13 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi
ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
AIDĂŞ
R.19
DATA 17.03.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
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Anexa nr.1 la Hotărârea nr.19 din 17 martie 2014

CAIET DE SARCII
privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de de 3 ha din domeniul public al comunei
Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare
Capitolul I.
DISPOZIŢII GEERALE
Art.1 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pe baza legislaţiei în vigoare, având ca temei
legal Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007.
Art.2 Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre al Consiliului Local
al comunei Naidăş.
Art.3 Concesionarea terenului în suprafaţă de 3 ha, categoria de folosinţă „neproductiv” din
domeniul public al comunei Naidăş pentru prin amplasarea unei staţii de sortare se aprobă pe baza
studiului de oportunitate al concesiunii prin hotărâre al Consiliului Local al comunei Naidăş.
Capitolul II.
OBIECTUL COCESIUII
Art.4 Comuna Naidăş are calitatea de concedent.
Art.5 Obiectul prezentei concesiuni îl formează terenul terenul în suprafaţă de 3 ha teren aflat
pe malul drept al râului Nera la o distanţă de 1,5 km în aval de podul de DN 57 care traversează râul
Nera din domeniul public al comunei Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare, categoria de
folosinţă „neproductiv”.
Art.6 Imobilul în suprafaţă de 30.000 mp şi este aflat în domeniului public al comunei
Naidăş, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăş nr.10 din 17.03.2011.
Terenul se situează pe malul drept al râului Nera la o distanţă de 1,5 km în aval de podul de
DN 57 care traversează râul Nera din domeniul public al comunei Naidăş.
Capitolul III.
MOTIVAŢIA COCESIUII
Art. 9 Terenul face parte din domeniul public al comunei Naidăş, iar în urma concesionării şi
realizării de construcţii temporare pe acesta se asigură un buget suplimentar comunei Naidăş.
Acordarea concesiunii terenului în cauză se mai justifică prin:
- atragerea de investitori interesaţi în desfăşurarea de activităţi economice în zonă;
în urma dezvoltării activităţii economice - se vor crea noi locuri de muncă;
administrarea eficientă prin gestiune - delegată a domeniului public al comunei Naidăş, constând în
parcela în suprafaţă de 6 ha din domeniul public al comunei Naidăş, teren aflat pe malul drept al
râului Nera, în aval de podul de DN 57 care traversează râul Nera pentru activitatea de exploatare şi
sortare nisipuri şi pietrişuri prin amplasarea unei staţii de sortare, inclusiv prin atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local prin obţinerea redevenţei.
Capitolul IV.
DURATA COCESIUII
Art.10 Concesionarea terenului se face pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării
contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata
iniţială.

Capitolul V.
REGIMUL BUURILOR
Art.11 Imobilul, care constituie proprietatea concedentului, va fi administrat şi exploatat de
concesionar în conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea rămânând
proprietatea concedentului şi urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/ încetarea contractului
de concesiune.
Art.12 La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate.
Concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur – bunurile care revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini
concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur: terenul concesionat şi
este aflat în domeniului public al comunei Naidăş, în proprietatea privată a comunei Naidăş conform
Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăş nr.10 din 17.03.2011, care constituie proprietatea
concedentului şi care urmează a fi administrat şi exploatat de concesionar în conformitate cu
prevederile contractului de concesiune.
b) bunurile de preluare – bunurile care pot reveni concedentului la expirarea contractului de
concesiune, în măsura în care aceasta îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în
schimbul unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată conform procedurilor legale. Sunt
bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe
durata concesiunii. Acestea vor fi utilajele, uneltele, obiectele necesare, precum şi bunurile rezultate
din investiţii sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa, dar cu aprobarea
concedentului.
c) bunurile proprii – bunurile care au aparţinut concesionarului şi care au fost folosite de
către aceasta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit.b).
Capitolul VI.
REDEVEŢA ŞI GARAŢII FIACIARĂ
Art.13 Redevenţa minimă anuală va fi de 20.000 lei/an.
Art.14 Pentru neachitarea la termenul scadenţă a obligaţiilor de plată, se datorează majorări
de întârziere de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare a scadenţei
şi până la data realizării sumei datorate inclusiv, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.15 Nivelul majorării de întârziere va fi modificată în funcţie de reglementările legale.
Art.16 Neplata redevenţei la termen autorizează pe proprietarul terenului la recuperarea
creanţelor conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
rerepublicată cu modificările ulterioare.
Art.17. Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 15 de zile de la data semnării
contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie, suma reprezentând 25 % din suma
obligaţiei de plată datorată pentru primul an, în contul RO79TREZ1875004XXX000043 deschis la
Trezoreria Oraviţa
Art.18. În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente
se încasează de către concedent din garanţia de plată a redevenţei prevăzute la art. 17.
Art.19. În situaţia încasării de către concedent a redevenţei şi a penalităţilor aferente din
garanţia de plată a redevenţei, conform art. 18, aceasta se va reconstitui de către concesionar în
termen de 30 de zile de la notificarea primită de la concedent.
Art.20. Redevenţa se face venit la bugetul Consiliului Local al comunei Naidăş.
Capitolul VII.
CODIŢII DE MEDIU
Art. 21 Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale
în domeniul protecţiei mediului, respectiv refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice
fel, precum şi menţinerea mediului în condiţii normale, utilizate de echipamente nepoluante pentru
mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personal.
Art.22 Concesionarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele
impuse de legislaţia de mediu.

Capitolul VIII.
ÎTREŢIEREA TEREULUI
Art.23 (1) Concesionarul este obligat să-şi întreţină în bune condiţii terenul concesionat pe
toată durata desfăşurării concesiunii.
(3) Întocmirea documentaţiilor pentru întreţinerea terenului privesc în totalitate pe
concesionar.
(4) Întreţinerea, repararea şi redarea vechii destinaţii a terenului concesionat se asigură, cu
respectarea normativelor sau a ghidurilor de bune.
Art.24 (1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
refacerea elementelor de drum şi/sau teren distruse din vina titularilor autorizaţiilor de
construire/funcţionare, aceştia depun la comuna Naidăş, anticipat emiterii autorizaţiei de construire,
o cauţiune de minimum 5% din valoarea contractului, autorizaţia putând fi emisă de autoritatea
competentă, numai după dovada plăţii acestuia.
(2) Suma încasată nu se va restitui titularului autorizaţiei, ci se va vira concesionarului, în
toate cazurile în care, concesionarul comunică comunei Naidăş, bazat pe proces verbal de constatare
a pagubei, faptul că prin exploatare s-au produs pagube imobilului care constituie obiectul
concesiunii.
Capitolul IX.
CODIŢIILE COCESIUII
Art. 25 Imobilul concesionat va fi întreţinut de către concesionar pe toată durata contractului
în condiţiile prevăzute în contract, urmând ca la încetarea contractului să fie restituit, în deplină
proprietate, liber de orice sarcini concedentului.
Art.26 Imobilul ce urmează a fi concesionat în scopul asigurării bunei funcţionări al acestuia.
Art.27 Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia mediului.
Art. 28 Se va asigura accesul carosabil şi pietonal.
Art. 29 Concesionarul va asigura întreţinerea şi curăţirea obiectivului, urmând să facă
reparaţiile cauzate de titularii autorizaţiilor de exploatare sau de terţe persoane.
Art. 30 (1) Concesionarul va asigura înscrierea la Cartea funciară a concesiunii, conform
legii.
(2) Întocmirea documentaţiilor pentru întreţinerea imobilului concesionat privesc în totalitate
pe concesionar.
Capitolul X.
CLAUZE FIACIARE
Art. 31 Lucrările de reparaţii ale terenului vor fi susţinute numai din fondurile proprii ale
concesionarului, neimplicând eforturi financiare din partea concedentului.
Art. 32 Concedentul nu are obligaţia să garanteze în nici un fel obţinerea fondurilor
presupuse, obţinute din cauţiunile nerestituite şi din taxele speciale de utilizare percepute de
concesionar.
Capitolul XI
CODIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎDEPLIEASCĂ
OFERTELE
Art.33. Data până la care se primesc ofertele: 16 aprilei 2014, orele 1100
Art. 34 Data licitaţiei este de 17 aprilie 2014 , orele 1100 la sediul comunei Naidăş.
Art.35. Perioada de valabilitate a ofertei: 6 luni, din momentul deschiderii ofertelor.
Art.36 Condiţii de retragere a ofertei: ofertele pot fi retrase de ofertanţi dacă retragerea se
face în afara perioadei de valabilitate a ofertei, până în momentul deschiderii lor.
Art.37 Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de concedent;
b) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
c) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
Art.38 Contractul de concesiune se încheie în termen maxim de 5 zile de la data la care
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
Art.39 Ofertantul se consideră informat la data recepţionării scrisorii recomandate cu
confirmare de primire, care conţine acceptarea ofertei sale.

Art.40 În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de
concesiune, licitaţia publică se anulează, concedentul reluând procedura licitaţiei de la etapa
publicării anunţului, cu păstrarea valabilităţii studiului de oportunitate şi al caietului de sarcini.
Capitolul XII
ÎCETAREA COTRACTULUI DE COCESIUE
Art.41 - (1) Contractul de concesiune încetează în următoare situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind
competentă instanţa de judecată;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către
concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi
condiţiilor reglementate de lege.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.19 din 17 martie 2014

STUDIU DE OPORTUITATE
cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de de 3 ha din domeniul public al
comunei Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare

Prezentul studiu de oportunitate se efectuează în baza O.U.G. nr.34 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare.
1.DESCRIEREA BUULUI CARE URMEAZĂ A FI COCESIOAT:
Terenul în suprafaţă de 3 ha şi este aflat în domeniului public al comunei Naidăş conform
Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăş nr.10 din 17.03.2011.
Terenul se situează pe malul drept al râului Nera la o distanţă de 1,5 km în aval de podul de
pe DN 57 care traversează râul Nera.
2.MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA COCESIUII, MOTIVAŢIA
COCESIUII
Terenul face parte din domeniul privat al comunei Naidăş, iar în urma concesionării şi
realizării de construcţii temporare pe acesta se asigură un buget suplimentar comunei Naidăş.
Acordarea concesiunii terenului în cauză se mai justifică prin:
- atragerea de investitori interesaţi în desfăşurarea de activităţi economice în zonă;
în urma dezvoltării activităţii economice - se vor crea noi locuri de muncă;
administrarea eficientă prin gestiune - delegată a domeniului privat al comunei Naidăş, constând în
suprafeţa de de 3 ha din domeniul public al comunei Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare,
inclusiv prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin obţinerea redevenţei.
3.IVESTIŢIILE ECESARE PETRU MODERIZAREA ŞI EXTIDEREA
ACTIVITĂŢII
Investiţiile ce vor fi realizate pe terenul concesionat vizează atât întreţinerea cât şi
administrarea acestuia, care se face cu respectarea normativelor şi a ghidurilor de bune practici
aprobate prin ordine sau alte acte normative în vigoare.
4.IVELUL MIIM AL REDEVEŢEI
Redevenţa anuală de la care porneşte licitaţia este stabilită pentru primul an de concesiune, ca
procent din valoarea reevaluata a terenului care se concesionează, stabilită conform OG nr.81/2003
pentru reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi a
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/208 privind aprobarea Normelor metodologice
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor public.
Redevenţa anuală de la care porneşte licitaţia este de 20.000 lei/an, cu posibilitatea indexării.
De menţionat că redevenţa este numai unul din cele 2 criterii de selecţie a ofertelor, aşa cum
rezultă din caietul de sarcini.
Redevenţa se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei şi va fi aprobată prin hotărâri ale
Consiliului Local Naidăş, avându-se în vedere şi indicatorii care o determină (valoarea terenului ce
face obiectul concesiunii, profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, etc.),
precum şi menţinerea unui nivel minim al redevenţei anuale care să nu scadă sub nivelul prevăzut în
contractul de concesiune.
Calculul anual al redevenţei se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.MODALITATEA DE ACORDARE A COCESIUII
Procedura de concesionare propusă se desfăşoară prin licitaţie publică deschisă prin care orice
persoană juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă, scop în care
proprietarul va publica un anunţ al licitaţiei publice în într-un cotidian de circulaţie naţională şi întrunul de circulaţie locală, conform art. 21 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică.
Desfăşurarea licitaţiei publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007, organizarea şi derularea căreia
cade în sarcina comisiei ce urmează a fi stabilită prin dispoziţia Primarului comunei Naidăş, emisă
conform împuternicirii date de Consiliului Local Naidăş prin hotărârea de aprobare a concesionării.
6.DURATA COCESIUII
Concesionarea drumului se face pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului,
cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada egală cu cel mult jumătate din durata iniţială.
7.UTILITATI
Nu există utilităţi.
8.TERMEELE PREVIZIBILE PETRU REALIZAREA PROCEDURII DE
COCESIOARE
8.1. Aprobarea concesiunii prin hotărâre a Consiliului Local Naidăş.
8.2. Anunţul publicitar – în termen de 20 zile calendaristice de la aprobarea concesiunii, astfel
cum prevede art. 21 din OUG 54/2006.
8.3. Primirea ofertelor – până la data de 16 aprilie 2014, orele 1100, conform art. 21 din OUG
54/2006.
8.4. Licitaţia propriu-zisă – în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii privind
aprobarea concesiunii. (Dacă licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se
va organiza o noua licitaţie în termen de 20 de zile . Dacă nici cea de a doua licitaţie nu a condus la
desemnarea unui câştigător, aceasta se va consemna într-un proces verbal care va sta la baza deciziei
de recurgere la procedura de negociere directă).
8.5. Desemnarea ofertantului câştigător.
8.6. Informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa şi anunţarea celorlalţi ofertanţi
despre respingerea ofertelor lor în termen de 3 zile calendaristice de la desemnarea ofertantului
câştigător, astfel cum prevede art. 41 din OUG 54/2006.
8.7. Depunerea la sediul concedentului a eventualelor contestaţii în termen de 5 zile
calendaristice de la primirea informării menţionate la pct.8.6.
8.8. Soluţionarea contestaţiilor de către concedent în termen de 7 zile calendaristice de la
primirea acestora şi comunicarea răspunsului către contestatar.
8.9 Încheierea contractului de concesiune cu ofertantul câştigător în termen de 20 zile de la
data realizării comunicării prevăzute la pct. 8.6., despre acceptarea ofertei sale, astfel cum prevede
art. 41 din OUG 54/2006.
COTRASEMEAZĂ,
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
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Emanuel Vasile CRAIA
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Anexa nr.3 la Hotărârea nr.19 din 17 martie 2014

DOCUMETAŢIE DE ATRIBUIRE
cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de de 3 ha din domeniul public al
comunei Naidăş pentru amplasarea unei staţii de sortare
1. Concedent:
COMUA AIDĂŞ prin COSILIUL LOCAL AL COMUEI AIDĂŞ, Cod fiscal
3227521, cu sediul în comunei Naidăş, strada Principală nr.1, judeţul Caraş-Severin, tel./fax.: +40–
256-576412, Cont BNR Trezoreria Oraviţa RO79TREZ1875004XXX000043, reprezentată de d-l
TIBERIU VICU, în funcţia de Primar al comunei Naidăş.
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare:
2.1. Criterii de eligibilitate:
Operatorii care participă la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului de concesionare
trebuie să facă dovada experienţei şi capabilităţii tehnice şi manageriale, a bonităţii şi capacităţii
financiare şi să prezinte garanţii de participare la licitaţie, în conformitate cu cerinţele specifice
prevăzute în caietul de sarcini aprobat, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al
operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.
2.2. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele se vor depune în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior
se va înscrie doar data desfăşurării licitaţiei, ora, minutul, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul
concesiunii, fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului, şi în cazul
persoanelor juridice, pe lângă sediu, adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit
Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini;
- declaraţia de participare (extrase din documentaţia de atribuire)
- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare (în copie+original), copia rămânând în
dosarul concesiunii;
Pentru îndeplinirea criteriului capacităţii economico-financiară se vor depune următoarele
documente:
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte capitalul
social al societăţii şi codurile CAEN pentru activitatea principală şi cele secundare;
- bilanţul contabil de pe ultimii trei ani, vizat de Administraţia Finanţelor Publice; - fişă de
informaţii privind destinaţia terenului (ceea ce se doreşte să se realizeze în acel perimetru) şi număr
de locuri de muncă create în urma investiţiei;
- valoarea investiţiei estimate pe care urmează să o realizeze.
În plicul interior se introduce:
- formularul de ofertă
Plicul exterior, ce va conţine plicul interior, se va sigila. Pe acest plic se menţionează şi
adresa concedentului. Ofertantul va depune plicul direct la sediul Consiliului local al comunei
Naidăş, pentru care primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul
depunerii, prin acest număr făcându-se dovada depunerii ofertei.

2.3. Procedura de deschidere a ofertelor:
Data ţinerii licitaţiei publice este 17 aprilie 2014 , orele 11 la sediul comunei aidăş unde
vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie şi ofertanţii.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de licitaţie care va deschide ofertele şi le va
face cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, participanţii, atât membrii
comisiei cât şi reprezentaţii mandataţi ai ofertanţilor, vor semna declaraţiile de confidenţialitate. În
procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul că plicurile exterioare cu
ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea lipită a acestuia nu a
fost afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia.
În caz de egalitate a cuantumului redevenţei prezentate de ofertanţi, departajarea se va face pe
baza unui punctaj stabilit de comisie pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
Atribuirea contractului de concesiune se face pe baza procesului verbal încheiat de către
comisia de licitaţie care va stabili câştigătorii licitaţiei, comisia stabilind ca ofertant câştigător oferta
care consideră că îndeplineşte cel mai bine condiţiile de eligibilitate stabilite pentru realizarea
obiectivului propus.
Încheierea contractului de concesiune se face în timp de 20 de zile de la informarea
candidaţilor.
2.4. otificarea către ofertanţi a adjudecării concesiuni:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului de concesiune a terenului se face de către
organizator în scris, ocazie cu care se va transmite şi data la care concesionarul se va prezenta pentru
încheierea contractului de concesiune.
Actul de concesionare se va înregistra de către concesionar în evidenţele de publicitate
imobiliară în termenul stabilit de lege de la data adjudecării.
2.5 Modul de adjudecare a ofertelor:
Redevenţa minimă pentru concesionarea terenului este de 2.000 lei/an conform Hotărârii
Consiliului Local al comunei Naidăş nr.19 din 17 martie 2014.
Oferta câştigătoare va fi cea care va conţine nivelul cel mai ridicat al redevenţei, respectiv
nivelul cel mai scăzut al taxei speciale de utilizare, în proporţie de 60% redevenţa , 40% nivelul taxei
speciale de utilizare.
În caz de oferte egale se va lua în considerare criteriul „capacitate economico-financiară a
ofertantului” care va cuprinde un anumit punctaj pentru fiecare element în parte:
- obiectul de activitate
- număr de locuri de muncă nou create
- capitalul social
- cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani
- rata medie a profitului brut
2.6. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Participanţii nemulţumiţi de modul de desfăşurare şi atribuire a contractului de concesiune,
pot depune contestaţii la sediul concedentului în termen de 3 zile de la data adjudecării.
2.7. Alte precizări:
Formularul de ofertă pentru licitaţie fără ştampilă şi semnătură în original nu va fi luat în
considerare, procedându-se la respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 3 (trei) oferte eligibile. În cazul în
care nu se v-or prezenta 3 ofertanţi licitaţia se va amâna cu 20 zile calendaristice. În cazul în care nici
de această dată nu se v-or prezenta 3 ofertanţi se va trece la procedura de negociere directă.
Drepturile, obligaţiile şi clauzele concesiunii sunt cele prevăzute în contractul cadru
prezentat.
Câştigătorul licitaţiei va achita cheltuielile ocazionate de intabularea concesionării terenului
in cartea funciară.
COTRASEMEAZĂ,
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ
Cornel PEREŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la Hotărârea nr.19 din 17 martie 2014

COTRACT DE COCESIUE
r….. din ………………
I.

PĂRŢILE COTRACTATE:

Consiliul local al comunei AIDĂŞ, Jud. CARAS-SEVERI, cu sediul în comuna Naidăş, str.
Principală, nr.1, judeţul Caraş-Severin, Cod Fiscal 3227521, tel.0255/576412, fax.0255/576412, email primar@primarianaidas.ro cont RO79TREZ1875004XXX000043 deschis la Trezoreria Oraviţa
reprezentat prin primar VINCU TIBERIU concedent, pe de o parte,
şi

………….., cu sediul în …………, str. ……….,nr….., bl….., sc….., ap….., judeţul ……..,
CIF RO ………., Nr. Reg. Com. ………., cont IBAN nr ……………………, deschis la
………………, sucursala …….., reprezentată de ……………….. în calitate de concesionar, pe
de altă parte,
în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.19 din 17.03.2014
s-a încheiat prezentul contract de concesiune în următoarele condiţii:
II.

OBIECTUL COTRACTULUI DE COCESIUE

2.1. Obiectul contractului de concesiune este concesionarea terenului prevăzut în Caietul de
Sarcini care face parte integrantă din acesta.
Terenul precizate la alin.1 se predă de către concedent, concesionarului, pe baza de proces verbal de
predare primire, în vederea realizarii obiectivelor de investiţii, în condiţiile ofertei care au stat la baza
adjudecării licitaţiei.
2.2. Obiectivele concedentului sunt: utilizarea terenului aferent construcţiilor, realizarea de noi
construcţii, depozitare materiale de construcţie, realizarea unei staţii de sortare a materialului
aluvionar.
2.3. Pe parcursul derularii contractului de concesiune, concesionarul se obligă să permita accesul
pe Teren a persoanelor aparţinand comunitatii locale în măsura în care aceştia nu aduc atingere
dezvoltării activităţii concesionarului sau nu împiedică activităţile societăţii comerciale.
2.4. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: bunurile care revin de deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini
concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut
obiectul concesiunii, respectiv suprafata de 3 ha teren;
b) bunurile proprii: bunurile care, la încetarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea
concesionarului. Sunt bunuri care au apărţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe
durata concesiunii.
2.5. Durata de realizare a obiectivului de investitii este de maxim 6 luni de la semnarea contractului.

III.

TERMEUL COTRACTULUI DE COCESIUE

3.1.

Durata concesiunii este de 5 ani, incepand de la data de ......... până în data de ................

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din
durata sa iniţială prin acordul părţilor contractante, fără îndeplinirea vreunei alte proceduri publice.
IV.

REDEVETA COCESIUII SI MODALITATEA DE PLATA:

4.1. Redevenţa anuală de concesionare este de 2.000 (două mii) lei / an.
Redevenţa se poate plăti trimestrial/semestrial/anual prin acordul verbal al părţilor.
Plata se va efectua în lei, iar în cazul în care România aderă la o altă monedă se va face în această
monedă păstrându-se valoarea redevenţei.
4.2.Plata redeventei se face prin urmatoarele conturi: in contul concedentului nr.
RO79TREZ1875004XXX000043, deschis la Trezoreria Oravita din contul concesionarului sau
direct la Caseria comunei Naidăş
4.3. Executarea cu întarziere a obligaţiei de plată a redevenţei, în oricare dintre cele două variante,
conduce la suportarea de catre concedent unor penalităţi de întarziere de 0,1% pe zi de întarziere
până la achitarea integrală a obligaţiei de plată scadentă de către concedent.
4.4. Concesionarul are obligatia ca în termen de 60 de zile de la data predării amplasamentului,
să constituie garanţia de concesionare, reprezentand ½ din suma obligaţiei de plată către
concendent stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.
După 6 luni de la data semnării contractului de concesionare, garanţia se va completa până la
întregirea sumei ce reprezintă 1/2 din suma oferită de concesionar.
V.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRŢILOR

5.1.

Drepturile si obligatiile concesionarului:

(1)Concesionarul are dreptul si obligaţia de a exploata eficace în regim de continuitate în mod direct,
pe riscul si pe răspunderea sa Terenul în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract de
concesiune.
(2)Concesionarul are dreptul exclusiv de a încasa toate veniturile concesiunii, potrivit obiectivelor
stabilite de părţi prin contractul de concesiune.
(3)Concesionarul poate subconcesiona sau închiria (conf caietului de sarcini) bunul ce face obiectul
concesiunii cu anunţul facut în prealabil către comuna Naidăş.
(4)Concesionarul este obligat să plăteasca redevenţa în condiţiile stabilite în art. IV de mai sus.
(5)Concesionarul se obligă sa realizeze toate lucrările de investiţii; să obţină toate avizele şi
acordurile legale necesare şi obligatorii pentru realizarea obiectivului;
(8)Concesionarul se obligă să înregistreze contractul de concesiune în evidentele de publicitate
imobiliară la OCPI CARAS-SEVERIN in termen de 20 zile de la semnare ;
(8)Concesionarul este obligat sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (protectia mediului,
protectia muncii, conditii de siguranţăa în exploatare, condiţii privind folosirea şi conservarea
patrimoniului).
(9)De asemeni trebuie să respecte standardele de calitate a activitatilor prestate, conform legislaţiei în
vigoare.
(10)Nerespectarea acestor clauze duce la rezilierea contractului de concesiune fără nici o pretenţie
din partea concesionarului.
(11) La încetarea contractului de concesiune prin ajungerea la termen, concesionarul este obligat să
restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile proprii şi bunurile de retur, prevăzute la
alin.2.4.

5.2.

Drepturile si obligatiile concedentului

(1)Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a
investiţiei, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii,
verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar în limita prevederilor existente în oferta de
concesionare şi ale prezentului contract.
(2)La încetarea contractului prin ajungere la termen, concedentul are dreptul sa îşi manifeste intenţia
de a dobândi bunurile de preluare. Cu 12 (douăsprezece) luni înainte de expirarea contractului de
concesiune, concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de optiune, sub sanctiunea decăderii.
(3)Concesionarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglemantară a contractului de
concesionare, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai din motive exceptionale legate de
interesul naţional sau local.
(4) Concedentul este obligat să nu-l tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din
contractul de concesiune.
(5) Concedentul nu are dreptul să modifice unilateral contractul de concesiune, în afără cazurilor
prevazute expres de lege.
(6)Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricaror imprejurari de natura sa
aduca atingere drepturilor concesionarului.
(7)Conform art.22 din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata in baza OUG 214/2008, concedentul are obligaţia să înscrie terenul
concesionat în cartea funciară
VI.

Încetarea contractului de concesiune

(1)

Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin acordul părţilor;
b) la expirarea duratei stabilită în contract, dacă parţile nu convin prelungirea acestuia in conditiile
legii si a prevederilor contractuale;
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, pe baza unei documentaţii
tehnico-economice realizata de un expert neutru, agreat de ambele părţi.
d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar cu plată unei despăgubiri în
sarcina concesionarului, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri iî sarcina concesionarului sau prin
proprire pe bunurile concesionarului şi scoaterea acestora la licitaţie publică până la stingerea
creanţei;
e) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, cu plata unei despagubiri in
sarcina concedentului, prin reziliere, dupa notificarea prealabila a concesionarului;
f) la dispariţia dintr-o cauză de forţă, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despagubiri;
g) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpararea unei concesiuni, care se
poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea
concedentului, în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili
preţul răscumpărarii. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune.
La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunurile care au fost utilizate de
concesionar în derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmează:
a) bunurile de retur: bunurile care revin de deplin drept, gratuit si libere de orice sarcini
concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut
obiectul concesiunii, respectiv suprafata de 3 ha teren;
b) bunurile proprii: bunurile care, la încetarea contractului de concesiune, raman in proprietatea
concesionarului. Sunt bunuri care au apărţinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe
durata concesiunii.

(2) Garantia de concesionare, constituită de concesionar, conform art.4.4 din contract, se restituie
acestuia în toate situatiile de încetare a contractului, cu exceptia celor prevazute la lit”d” .
VII.

RĂSPUDEREA COTRACTUALĂ

Nerespectarea de catre părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune
atrage raspunderea contractuală a părţii în culpă.
VIII.

LITIGII

Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se
realizează în pricipal pe cale amiabilă, iar în cazul în care părţile nu ajung la nicio solutie vor deferi
litigiul instantelor judecătoreşti competente.
IX.
CLAUZE COTRACTUALE REFERITOARE LA IMPĂRŢIREA
RESPOSABILITATILOR DE MEDIU ITRE COCEDET SI COCESIOAR
Responsabilitatile de mediu revin concesionarului.
X.

DISPOZITII FIALE

9.1.

Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor.

9.2.

Anexe:

- Proces-verbal de predare al amplasamentului.
9.3.

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 3 exemplare.
COCEDET

COSILIUL LOCAL AIDĂŞ
prin
PRIMAR,

COCESIOAR
…………………….

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.20 din 17 martie 2014 privind aprobarea prelungirii P.U.G. al comunei Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului
comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
În temeiul art.46 alin.13 din O.U.G. Nr. 7 pentru modificarea si completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
În temeiul art.36 alin.5 lit.c, art.45, art.81 alin.(2) lit.f, art.115, alin.(1) lit.b, şi a art.123
alin.(2) din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa extraordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aprobă prelungirea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Naidăş până
la data de 27.02.2016.
Art.2. – Prezenta hotărâre completează Hotărârea Consiliului Local al comunei Naidăş
nr.11/27.02.2001 şi abrogă orice alte reglementări contrare.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi
ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
AIDĂŞ
R.20
DATA 17.03.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.21 din 17 martie 2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe anul
2014
Consiliul Local al comunei Naidas intrunit in sedinta ordinară
Vazănd expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăș, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăș ;
Având în vedere adresa 509/05.03.2014 a Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Caras-Severin.
Având in vedere prevederile . art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale, publicată in M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu
modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.(4) . lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale , republicată
cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂSTE :

Art. 1. La partea de venituri:
-

capitolul 11.02.02 –Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finantarea
cheltuielilor la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor se transfera suma totala de
30.00 mii lei si anume in trim.I din trim. IV cu suma de 30,00 mii lei.
- capitolul 42.02.42 –Sume admin.locala prog FEGA se majoreaza cu suma totala de
30.85 mii lei si anume in trim.I cu suma de 30.85 mii lei.
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 65.02.10 – Invatamint –cheltuieli de personalul se transfera suma de
30,00 mii lei si anume in trim I din trim.IV cu suma de 30,00 lei .
-capitolul 83.02.70 –Agricultura ,silvicultura piscicultura – cheltuieli de capital se
majoreaza cu suma totala de 63.34 mii lei si anume in trim.I cu suma de 63.34 mii lei.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică,se va face publică :prin afisare sitte -ul Primariei
comunei Naidăș , intră în vigoare si se comunică in baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII si ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locala,republicată in 2007, la::
- Instituţia Prefectului -Judeţul Caras –Severin;
- Directia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidăș;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăș.
AIDĂŞ
R.21
DATA 17.03.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.22 din 17 martie 2014 privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2013
şi modul de utilizare al acestuia
Consiliul Local Naidas, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.03. 2014;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Naidas – Vincu Tiberiu,
Având în vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al
primarului comunei Naidăş;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate
Având în vedere art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice local
actualizată
Având în vedere art 58 alin. (1) lit „a” din Legea 273/2006 actualizata privind finanţele
publice locale:
Avaâd în vedere prevederile art. 36, alin.(4), lit.”a” şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată;
In baza prevederilor art.45, alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă excedentul bugetar pe anul 2013 în sumă de 32494.59 lei şi utilizarea
acestuia pentru finanţarea unor investiţii de interes public local propuse a se realiza în anul 2014.
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică,se va face publica :prin afisare sitte -ul Primariei
comunei Naidas , intra in vigoare si se comunica in baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII si ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata in 2007, la::
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caras –Severin;
- Directia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidas.
AIDĂŞ
R.22
DATA 17.03.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.23 din 17 martie 2014 privind aprobarea Programului de Investiţii al comunei Naidăş pe anul 2014

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2012 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36, art.45 alin.1
şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007
cu modificările şi completările ulteriore
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Aprobarea Programului de Investiţii a comunei Naidăş pe anul 2014 conform anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Trezoreria Oraviţa;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin.
AIDĂŞ
R.23
DATA 17.03.2014

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Cornel PEREŞ

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

