ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la Hotărârea nr.34 din 03.06.2014

CAIET DE SARCII
privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare, a suprafeţelor de pasuni aflate în domeniul
public si privat al comunei aidas
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:
nimale
ovine

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 145 lei/ha/an şi de la această sumă se pleacă cu licitaţia, in

conformitate cu pretul stabilit de Directia Agricola de 0,05 lei/kg masa verde dar fara sa depaseasca
50% din cantitatea de masa verde obtinuta la 1 ha .
6.2. Cantitatea de masa verde obtinuta la 1ha pasune de pe izlazul comunei Naidas este de 6 tone/ha,
conform adresei nr.477 din 17.03.2014 a Directei Agricole Caras-Severin.
6.3. Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa în funcţie de indicele de inflaţie aferent anului
fiscal respectiv.
6.4. 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.
6.5. Taxa de închiriere anuală se va achita în lei, de către chiriaş în două tranşe: 30% până la data de
15 mai şi 70% până la data de 30 octombrie a fiecărui an.
6.6. În anul 2014 taxa de închiriere anuală va fi achitată integral până în momentul semnării
contractului de închiriere.
6.7. În cel de-al doilea an de contract, toate taxele datorate Consiliului Local (impozitul pe teren +
chiria) vor fi plătite până la 15 februarie.
6.8. Chiria obţinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local.
7. Garanţii
6.9. 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.
6.10. 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.

6.11. 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.
6.12. 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.
6.13. Garanţia de participare se va prezenta în original , de către toţi ofertanţii, la Primăria Naidăş,
ataşată la formularul « Scrisoare de înaintare ».
6.14. 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.
6.15. 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.
6.16. În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze
contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare.
6.17. 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 numai persoane fizice sau juridice care au exploataţie pe raza comunei
Naidăş, fac parte din cadrul colectivităţii locale 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 într-un plic sigilat, care se înregistrează, în ordinea primirii ofertelor, în
registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.
10.3 Pe 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
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 licicitatie dacă nu detine bunuri imobile şi bunuri mobile pe
raza administrative a comunei Naidăş;
q) 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.
s) procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin reprezentant.
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: 30% până la data de 15 mai şi 70% 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.

Localitate

r. bloc fizic

Categorie de
folosinţă

Suprafaţa parcelei
-ha-

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

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş
Naidăş

1621
1622
216
432
432
1630

TOTAL

PP
PP
PP
PP
PP
PP

2,40
0,67
1,04
1,04
0,61
0,50

96,59

12.DISPOZITII FIALE
12.1 Caietul de sarcini se va cumpăra de la sediul organizatorului.
12.2 Cumpărătorul caietului de sarcini care nu a prezentat oferta sau care nu a participat la licitaţie, va
suporta integral contravaloarea caietului de sarcini.
12.3 Caietul de sarcini, inclusiv toată documentaţia necesară participării la licitaţie se va pune la
dispoziţia solicitantului de către organizator.
12.4 Pretul caietului de sarcini este de 50 lei.
Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite de
către ofertant.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Ovidiu BELCEA

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.............................................
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)

cu
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 o
modificări care determina încadrarea întreprinderii într-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 septembrie 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..................................................

