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Anexa nr.3 la Hotărârea nr.34 din 03.06.2014

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
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 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 din cadrul colectivităţii locale, 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 finală 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 145 lei/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: 30% până la data de 15
mai şi 70% 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, în 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: 9 iunie 2014
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