
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

COMUNA TINTESTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafetei disponibile de 

465,49 ha. păsune, aflată în proprietatea privată a comunei Tintesti 
 
 

     Consiliul local al comunei Tintesti, judetul Buzău, întrunit în sedintă de lucru ordinară în data de 
20.03.2020 ;  
    Având în vedere: 
   -  proiectul de hotarare initiat de dl. consilier Avram Ion; 
    - referatul de aprobare al consilierului local Avram Ion, înregistrat sub nr. din 2038/13.03.2020  ; 
   - raportul compartimentului de specialitate întocmit de compartimentul agricol, înregistrat sub 
nr.2039/13.03.2020 ; 
   - avizul comun al celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tintesti înregistrat 
sub nr.  2204 /19.03.2020;  
   -prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Buzău nr.236/2019 privind stabilirea preturilor medii ale 
produselor agricole si a valorii masei verzi pe hectar pajiste pentru anul fiscal 2020 la nivelul judetului Buzău ; 

-   prevederile art.1, art.3 si art.9, alin.(2) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991, cu modificările si 
completările ulterioare ;  

-  prevederile art.4 si art.6 din H.G.nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ; 

-  prevederile Ordinului nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 
hectar de pajiste ; 

-  prevederile Ordinului comun nr. 407/2051/2013, pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune si 
închiriere a suprafetelor de pajisti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 
municipiilor ; 

- Prevederile Legii nr. 32/2019, a zootehniei; 
-  prevederile art.1777 –  art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările si 

completările ulterioare ; 
-  prevederile art. 4 si art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al 

acesteia, cu modificările si completările ulterioare ; 
- prevederile art.129, alin. 2, lit.c, alin.(6), lit.c, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

1 
     În temeiul art.139, alin.(3), lit.e  si art. 196, alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a pasunatului pe raza comunei Tintesti, 
conform anexei nr.1. 
    Art.2.  Proiectul de amenajament pastoral se va aproba ulterior prin Hotarare a Consiliului local si va fi 
comunicat persoanelor indreptatite. 
    Art.3. (1) Se aprobă închirierea, prin atribuire directă, pentru o perioadă de 7 ani, a terenurilor cu categoria 
de folosintă ,, pajisti ,, (păsune) în suprafată disponibilă de 465,49 ha., proprietate privată a comunei Tintesti, 
judetul Buzău, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

               (2) Se stabileste pretul închirierii (chiria) la suma de 116,5 lei/ha./an, la care se adaugă impozitul pe 
teren conform prevederilor Codului fiscal. 
   Art.4. Se aprobă Documentatia de atribuire directă pentru închirierea suprafetei disponibile de 465,49 ha. 
păsune aflată în proprietatea privată a comunei Tintesti, judetul Buzău, conform anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.5. Atribuirea directă a pajistilor proprietate privată a comunei Tintesti se va organiza în data de 
09.04.2020, începând cu ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Tintesti. 
    Art.6. Se aprobă modelul de  contract de închiriere, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    Art.7. Se aprobă programul lucrărilor de bază, întretinere, exploatare si ameliorare păsuni, conform anexei 
nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.8. Se aprobă angajamentul utilizatorului de pajiste, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre si care va constitui anexa la contractul de închiriere. 
    Art.9. Se numeste comisia de evaluare a cererilor depuse pentru închirierea prin atribuire directă a păsunilor 
din proprietatea privată a comunei Tintesti, judetul Buzău, în următoarea componentă :  
    Presedinte: - LAMBRU IULIAN – viceprimar comuna Tintesti 
     Secretar:  - PETRESCU SANDINA – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tintesti ;  
     Membrii: - ROSU GICA – referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti 
                      - MOISE MARIAN – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tintesti 
                      - RADU MANOLE – consilier local 
                      - BARAC SILVIA -  consilier local  
                      - IRIMIA JIPA- consilier local  
    Art.10. Se împuterniceste primarul comunei Tintesti să semneze contractele de închiriere pentru suprafetele 
de păsuni disponibile aflate în domeniul privat al comunei Tintesti. 
   Art.11. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei Tintesti prin 
compartimentul agricol si prin compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tintesti. 
   Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului comunei Tintesti, respectiv se 
comunică Primarului comunei Tintesti, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
 
 
 
      Presedinte de sedintă,                                                       
               Consilier,                                                                          
              Irimia Jipa                                                                                               Contrasemnează 
                                                                                                                       Pentru secretar general, 
                                                                                                                               Petrescu Sandina 
                                                                                          
                  NR. 13/20.03.2020 

    
 
 
     Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta din data de 20.03.2020, cu 
respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu numar de 13 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 
 
 

 



 

                                                                             Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 13/20.03.2020 
 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE 

 A PASUNATULUI PE RAZA COMUNEI TINTESTI 
 
 
 
CAP. I PRINCIPII GENERALE 
 
    Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile si obligatiile detinatorilor de animale 
privind regimul de pasunat, precum si reguli de exploatare a pasunilor de pe teritoriul administrativ al 
comunei Tintesti. 
    Art.2  Regulamentul stabileste obligatiile detinatorilor de animale, persoane fizice si juridice, din 
comuna Tintesti, privind inregistrarea animalelor detinute in gospodarie in registrul agricol, precum si alte 
drepturi si obligatii legate de detinerea animalelor. 
    Art.3 Pasunatul se executa sub forma organizata; orice alta forma de pasunat considerandu-se pasunat 
clandestin. 
     Art.4 Pentru asigurarea unui pasunat rational pe tot parcursul anului, se va tine cont de capacitatea de 
pasunat, ciclul de pasunat, incarcatura optima. Capacitatea de pasunat se refera la populatia maxima pe 
care o pajiste o poate sustine pe termen nelimitat, numarul de animale care pot fi hranite pe intreg sezonul 
de pasunat de pe un hectar de pajiste la care se cunoaste productia de furaje disponibila. Ciclul de pasunat 
se refera la numarul de zile in care animalele pasuneaza efectiv pe o suprafata de pajiste, precum si timpul 
scurs de la scoaterea animalelor de pe teren si pana la introducerea lor la pasunat pe aceeasi suprafata.  
                Incarcatura optima se refera la numarul de UVM/hectar (unitate vita mare), calculate in functie 
de productia vegetala si cerintele nutritionale ale animalelor, fara a produce daune compozitiei floristice si 
faunei salbatice.  
 
CAP.II ORGANIZAREA PASUNATULUI 
 
     Art.5  Pasunatul este admis detinatorilor de animale inscrise in RNE. 
     Art.6  Pentru pasunile aflate in domeniul privat la comunei Tintesti, incheierea contractelor de 
inchiriere pentru suprafetele de pajisti disponibile se face in baza cererilor crescatorilor de animale, cu 
domiciliul pe raza comunei Tintesti, persoane fizice sau juridice avand animale inscrise in RNE, 
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de 7 ani, in conformitate cu 
hotararea consiliului local.  
     Art.7  Lucrarile de intretinere a pasunilor se vor efectua de catre crescatorii de animale, care le folosesc. 
Conditiile si nivelul acestor lucrari sunt cuprinse in Anexa nr.5 la HCL nr 13/20.03.2020 
     Art.8  Pe tot parcursul anului este interzis pasunatul in afara amplasamentului stabilit. 
     Art.9 Sezonul de pasunat incepe la 15 aprilie si se desfasoara pana la 15 noiembrie pentru toate 
categoriile de animale.  
     Art.10 Este interzis pasunatul pe culturile agricole,  pe toata durata anului, pe teritoriul comunei Tintesti.  
     Art.11 Proprietarii animalelor raspund de eventualele pagube produse in urma pasunatului.  
     Art.12  Este interzisa deplasarea animalelor nesupravegheate la si dinspre pasune pe toate drumurile 
nationale, comunale si satesti de pe teritoriul comunei Tintesti. Fiecarui detinator de animale ii revine 
obligatia ca dimineata si seara sa insotesca animalele inspre si de la pasune. 
      Art.13 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza 
conform prevederilor cap.V din prezentul Regulament.   

CAP.III.  TEHNOLOGIA  DE  CULTURĂ  A  PAJIȘTILOR PERMANENTE 
 



 

A. Lucrari de curatire si nivelare 
Art.14. Lucrările de curățire a pajistilor permanente constau în îndepărtarea resturilor 

vegetale rămase după pășunat, a pietrelor si a musuroaierelor, care se poate realiza mecanic sau 
manual.Prezenta musuroaielor pe pajisti constituie un neajuns, întrucât scad productia, înrautatesc 
compozitia floristica a pajistilor si împiedica mecanizarea lucrarilor de recoltare si întretinere.Dupa 
distrugerea musuroaielor se recomanda suprainsamantare cu un amestec de gramineae și 
leguminoase perene. 

B. Eliminarea excesului de umiditate 
Art.15. Principalele cauze ale excesului de umiditate pe solurile de pajisti sunt reprezentate 

de apa provenita din precipitatii și existenta unor pânze de apa freatica la mica adâncime.Pentru 
pajistile afectate de exces de umiditate se impune aplicarea unor măsuri diferențiate de eliminate a 
acestora, în raport de sursa de formare și condițiile de sol, prin modelare de benzi, scarificare, 
drenaj.Excesu1 de umiditate modifica conditiile stationale si determina aparitia unei vegetatii 
alcatuite din specii cu valoare furajera scazuta.In procesul de eliminar a excesului de umiditate se 
disting mai multe categorii de lucrari: 

- Nivelarea usoara si modelarea manuala a pajistelor prin astuparea denivelarilor, eliminarea gropilor; 
- Distrugerea musuroaielor si eliminarea alunecarilor mici de teren; 
- Musuroaiele de cartiti si furnici se vor marunti si nivela uniform deoarece ele favorizeaza cresterea 

speciilor lipsite de valoare nutritiva pentru animale; 
- Pasunile din acesta zona sunt situate in terenuri care favorizeaza procesele de eroziune, degradare si 

stagnarea apelor de suprafata care afecteaza si spala suprafete mari de pasuni. Din acest motiv, executia 
categoriilor de lucrari pentru eliminarea ogaselor si a ravenelor este importanta pentru ameliorarea 
pasunilor.  

-  Pentru valorificarea pasunilor afectate de apele de suprafata se propun urmatoarele categorii de lucrari : 
Stingerea ogaselor si ravenelor si crearea de canale de drenaj pentru preluarea si dirijarea apelor in zone 
deja stabilite de stagnarea apelor de suprafata. 

- Santurile de colectare se vor executa manual sau mecanizat. 
C. Prevenirea si combaterea eroziunii solului 
Art.16. Pe pajistile permanete eroziunea de suprafata se manifesta prin reducerea covorului 

vegetal si mai ales a speciilor perene.Vegetatia pajistilor, are o mare capacitate de a mentine apa si 
de a o drena în profunzimea solului.În prevenirea aparitiei eroziunii solului trebuie aplicat un 
complex de lucrari de îmbunatatire a pajistilor perrnanente (nivelarea, combaterea buruienilor, 
fertilizarea, amendarea, valorificarea rationala), care au un rol deosebit de important. 

                  D. Combaterea buruienilor 
Art.17. Combaterea buruienilor se realizează prin măsuri ce urmăresc îmbunătățirea 

compoziției floristice, a calității furajului și prevenirea îmbolnăvirii animalelor.Masurile de 
imbunatatire a pajistilor se realizeaza prin lucrari tehnico- cu1turale(nivelare, curatire, distrugerea 
musuroaielor, eliminarea excesului de apa) si de fertilizare care au un efect preventiv sau indirect 
asupra reducerii ponderii buruienilor din vegetatia pajistilor. Supraîncarcarea sau subîncarcarea 
pajistilor cu animale constiuie una din cauzele principale de crestere a gradului de îmburuienare, iar 
valorificarea rationala a pajistilor, influenteaza o dezvoltare mai puternica a speciilor valoroase în 
dauna buruienilor. Combaterea directa a buruienilor din pajisti se realizeaza prin: 

- Metode mecanice care constau în distrugerea  buruienilor  prin cosiri repetate, efectuate  in anumite 
stadii de dezvoltare a acestora, cu scopul diminuarii sau  incetarii  procesului lor de înmultire. 
- Metode chimice care constau in folosirea unor erbicide specifice pentru combaterea 
buruienilor.Momentu1 aplicarii erbicidelor este corelat cu fenofazele de crestere în care buruienile 



 

manifesta gradul de cel mai ridicat de sensibilitate. 
E. Aplicarea îngrasamintelor și amendamentelor 

Art.18. În aplicarea îngrasamintelor pe pajiștile permanente trebuie să se țină cont de o serie 
de particularități: 

- conditii stationa1e(sol, clima, relief) în care se gasesc amplasate pajistile; 
- complexitatea vegetatiilor pajistilor, durata de viata a specii lor componente, particularitati 
agrobiologice ale acestora; 
- posibilitatea realizarii mai multor recolte într-o perioda de vegatatie, repatizate pe cicluri de semanat 
sau coase; 
- cerinte diferite fata de elmentele nutritive datorita diversitatii de specii din vegetatia pajistilor; 
- aplicarea diferentiata a îngrasamintelor în timpul perioadei de vegetatie în functie de compozitia 
flotistica, numarul ciclurilor de pasunat sau numarul cosirilor; 
- aplicarea unor îngrasaminte chimice mai usor solubile și care nu se evapora și a gunoiului de grajd bine 
fermentat; 

Îngrasamintele organice organice folosite in fertilizarea solului cu o pondere mai mare sunt 
urmatoarele: gunoiul de grajd, îngrasamintele organice semilichide și mustul de grajd. 

Lucrarile de fertilizare se vor executa cu gunoi de grajd care reprezinta pentru vegetatie un 
important aport de crestere a productivitatii si imbunatatire a valorii nutritive a plantelor. Prin 
administrarea unei tone de gunoi de grajd se imbunatateste aportul in sol cu substante nutritive. 
Doza recomandata de gunoi de grajd este de 20-25 kg la hectar, care se va aplica o data la 2 ani.                                           

În realizarea productiei pajistilor un rol important o are fertilizarea cu azot, deoarece acesta 
determina o crestere rapida si viguroasa a plantelor, o înfratire puternica a acestora, iar dupa pasunat 
sau cosit o refacere mai intensa a vegetatiei.În aplicarea îngrasamintelor cu azot se vor lua in 
consideratie urmatorii factori: gradul de fertilitate al solului, starea de umiditate a solului, 
altitudinea, compozitia floristica a pajistei, tipul de îngrasaminte, modul de folosinta. 

Aplicarea amendamentelor constituie o masura deosebit de importanta deoarece foarte multe 
pajisti sunt situate pe soluri cu reactie acida. 

F. Lucrari de insamantare 

       Insamantarea are rolul de a intregi golurile de covor verde si de a imbunatati compozitia 
floristica a pasunii.  

        Insamantarea si suprainsamantarea se face dupa perioada de inghet, primavera, cand 
temperature este mai mare de 5 grade.  

         Insamantarea se va face manual, odata cu pregatirea usoara a terenului, urmata de 
tavalugire si netezire. Adancimea de semanat este de 1-3 cm, iar cantitatea de samanta va fi de 35 
kg/ha.  
           G.  Irigarea pajistilor 

Art.19. Pajistile permanente se caracterizeaza printr-un consum mult mai ridicat de apa în 
timpul vegetatiei fata de culturile agricole cultivate, datorita suprafetei foliare mai mari pe unitate 
de suprafata, precum si a structurii floristice specifice formate din plante cu consumuri mai mari de 
apa.Prin irigare se valorifica mai bine ingrasamintele, se reduce aciditatea solurilor și se elimina o 
parte din excesul de saruri de la suprafata.Se folosesc doua metode de irigare: irigare prin revarsare 
și irigare prin aspersiune.Prin irigare și prin aplicarea unor doze optime de îngrasaminte, productia 
pajistilor permanente poate sa creasca de 3 ori. 

H. Lucrari de tarluire si imprejmuire 



 

Pentru folosirea eficienta a pasunilor se vor face lucrari de imprejmuiresi tarluire. Suprafata 
optima a unei tarlale de pasunat va fi de 3-4 ha, iar mentinerea animalelor nu va depasi 3-4 zile.  

 Ca metoda optima de amenajare a pasunilor este delimitarea lor prin imprejmuire care 
asigura atat folosirea optima cat si protectia impotriva animalelor salbatice . 

 Imprejmuirea pasunilor se va face pe lungi variabile si va consta in:  

- stalpi din beton armat cu o lungime de 2 m; 

- fundatii din beton ciclopian la distanta de 2 m; 

- panouri din plasa de sarma de 1,50 m; 

- la partea inferioara se va monta plasa sudata pana la 50 cm pentru marirea rezistentei la animalele 
salbatice . 

             Tarluirea si imprejmuirea asigura folosirea eficienta a pasunilor prin : 

-Utilizarea rationala  a pasunilor; 

-Modificarea anuala a ordinei la pasunat; 

-Colectarea dejectiilor de animale si valorificarea lor; 

-Organizarea optima a cositului; 

-Determinarea cantitatii de masa furajera si a compozitiei plantelor; 

-Atribuirea terenurilor pentru diferite specii de animale; 

-Amanjarea de  ocoale pentru vite cu posibilitati de odihna si la distanta mica de 400-500 m de 
sursele de apa; 

-Amenajarea de locuri de adapare din surse de suprafata sau din fantani; 

-Amenajarea de cai de acces; 

CAP.IV. FOLOSIREA PAJISTILOR 
Art.20. Cat dureaza perioada de pasunat, între 150 -190 zile, pasunile constituie singura sursa de 

aprovizionare a animalelor cu nutret verde: aproximativ 60% din productia animalelor se obtine in 
perioada  de pasunat.Ca  urmare  a  intretinerii animalelor pe pasune se obtin productii mari  de lapte, 
carne,lana, etc. la  un pret scazut, de aceea una dintre masurile care concura la obtinerea unor productii  
ridicate si de calitate este folosirea rationala a acestora. 

CAP. V. TEHNICA PASUNATULUI 
Art. 21. Un rol important il are trecerea animalelor de la alimentatia de iarna la cea de vara prin 

respectarea unor masuri ca: 

- nutretul verde va intra in hrana progresiv, astfel incat la cantitati normale sa se ajunga dupa 8-10 zile; 
- este indicat ca pasunatul sa inceapa cand plantele au inaltimea de 10-15 cm pentru pasunile cu ierburi 
de talie joasa si 18-22 pentru cele cu talie inalta, mai exact cand productia medie atinge 0,5 kg/mp 
fitomasa pentru plantele cu talie joasa si 1 kg/mp pentru plantele cu talie inalta. 

             
                   CAP. VI. D URATA PASUNATULUI 

Art. 22. Aceasta perioada este influentata de foarte multi factori dintre care: 

- Perioada de vegetatie a pajistilor, textura solului, expozitie, inclinatie, folosirea cu 
animale,amenajari si alti factori; 



 

- Durata zilnica de pasunat este de 8-9 ore pe zi pentru asi asigura necesarul  de hrana  de pe pasune; 
- Pe perioade de intemperii ar trebui sa se pasuneze in 2-3 reprize a cate 3-4 ore fiecare; 
- Frecventa pasunatului este de 4-6 cicluri de pasunat. 
 
															CAP. VII. DETERMINAREA PRODUCȚIEI PASUNILOR 

Art. 23. Productia pasunilor se poate face prin doua metode: 

a) Metoda directa — prin stabilirea cantitatii de masa verde pe 1 mp -2,5 mp, in functie de uniformitatea 
pasunii, operatiune ce se executa la inceperea fiecarui ciclu de pasunat, iar prin insumarea productiilor 
de iarba obtinute rezulta productia totala a pasunatului. In realitate animalele nu consuma in intregime 
aceasta productie si atunci trebuie stabilita cantitatea ramasa neconsumata prin cosire si cantarire.Dar in 
cazul  pasunatului  liber nu este posibil sa se faca stabilirea resturilor neconsuirate. 
b) Metoda indirecta - este o metoda greu  de realizat,  deoarece  principiul  metodei este de a inregistra 
productiile la inceputul si incheierea pasunatului.   

CAP.VIII. OBLIGATIILE DETINATORILOR DE ANIMALE 
Art.24. Detinatorii de animale, persoane fizice si persoane juridice cu domiciliu sau resedinta 

in comuna Tintesti, sunt obligati: 

-sa inregistreze la RNE si Compartimentul Registrul Agricol efectivele de animale; 
-sa actualizeze datele declarate RNE si Compartimentul Registrul Agricol, in cazul in care s-a 
schimbat numarul efectivelor de animale; 
-sa nu lase nesupravegheate animalele pe pasune; 
-sa achite amenda in cazul in care incalca prevederile prezentului regulament. 

CAP. IX. OBLIGATIILE PASTORILOR SI RESPONSABILILOR DE TURME 
Art.25. Pastorii sau responsabilii de turme sunt obligati: 

a. Sa respecte intocmai prevederile referitoare la sezonul de pasunat si amplasamentul de pasunat; 
b. Să evite pășunatul cu număr mare de animale care depășește capacitatea de pășunat pentru a preveni 
restricționarea creșterii speciilor de plante tipice zonei și care se înmulțesc prin autoînsămânțare, 
pierderea calității și a diversității vegetatie naturale și seminaturale; 
c. Raspunde civil, contraventional sau penal pentru pagubele produse de animalele lasate 
nesupravegheate; 
d. Raspunde solitar pentru pagubele produse de animale din neglijenta sa. 

CAP.X. OBLIGATIILE CONSILIULUI LOCAL 
Art.26. Sa acorde sprijin prin compartimentul agricol in evaluarea pagubelor produse de animale. 
Art.27. Sa aplice sanctiuni impotriva celor care nu respecta prevederile prezentului Regulament. 

CAP.XI. SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 
Art.28. In contextul prezentului Regulament coroborat cu prevederi le Legii 32/2019 privind 

legea zootehniei, constituie infractiune urmatoarele fapte: 
a)păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei stabilite pentru păşunat; 
b)refuzul de către titularii de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de exploatare a pajiştilor, 
împiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea. 

Art.29. (1) In contextul prezentului Regulament constituie contraventii urmatoarele fapte: 
a) - distrugerea culturilor propietarilor privati de catre animalele nesupravegheate corespunzator. 
b)- circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusive cu atelaje, care cauzeaza deteriorarea 
acestora, exceptie facand utilajele folosite pentru activitati agricole de intretinere a pajistei; 
          Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 lei.  

Art.30. Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 29 din prezentul Regulament se aplica de catre 
personalul angajat în cadrul compartimentului agricol, precum si de organele de politie. 



 

CAP.XII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
Art.31. Pentru prevenirea pasunatului ilegal se pot efectua controale de catre comisii mixte formate din 
consilierii locali, lucratorii postului de politie Tintesti si angajati ai primariei din cadrul compartimentului 
agricol. 
Art.32. Amenzile se fac venit la bugetul local. 
Art.33. Prezentul Regulament se completeaza cu legislatia specifica in vigoare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
                                                                               Anexa nr.2 la H.C.L. nr.13/20.03.2020 

TABEL CU PASUNILE DISPONIBILE 
PROPIETATE PRIVATA A COMUNEI ŢINTEŞTI, JUDETUL BUZĂU  

CE SE VOR INCHIRIA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA  
Nr. 
crt. 

Amplasament pasune  
tarla 

amplasamanet 
pasun 
parcela 

bloc fizic suprafata  
ha 

1 65 653 1906 17.62 
2 66 657 569,581 13.65 
 Total Tarla Lacul 

Postasului 
  31.27 

1 39 366/1 387 1.03 
2 39 255 387 2.96 
3 39 369 387 5.17 
4 39 366/367 387 4.53 
5 51 250 2816 9.89 
 Total Tarla Peste Garla   23.58 
1 25 206/1 189 17.32 
2 26 209/3 2851 5.09 
 Total Tarla Sardareasca / 

Salcii 
  22.41 

1 17 160-170 2824 38.96 
2 17 163-164 2824 5.09 
3 18 174-177 2236 18.29 
4 15 142-143 223 35.83 
 Total Tarla Valea 

Antoaneei 
  98.17 

1 9 79-80  5.54 
2 9 83-85  3.01 
3 10 87 1940 8.68 
4 10 87/1 1940 10.47 
5 9 83  0.45 
 Total Tarla Roata- 

Pogonele 
  28.15 

1 43 391 2143 4.63 
2 43 389 2143 4.33 
3 43 393-397 393 5.56 
4 43 386/1 1702 0.96 
 Total Tarla Saratura   15.48 
1 3 31-33 168 30.04 
 Total Tarla Spoieli - 

Pogonele 
  30.04 

1 3 42/1 2642 13.06 
2 3 41-41/1 15 20.64 
 Total Tarla Intre Garle   33.70 
1 37 245/1-245/2 572,48 58.65 
2 37 246/2  2.37 
 Total Tarla Lunca Sat   61.02 
1 58 611 1587 1.22 
2 59 612 75 34.78 
3 69 665 620 38.45 
4 70 668 1898 47.22 
 Total Lunca Vale    121.67 
 TOTAL   465.49 

 



 

 

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 13/20.03.2020                                                                   
JUDETUL BUZĂU                                                                                                
Comuna Tintesti                                             

 
 
 
 
  
 

                                        Aprobat 
                                          PRIMAR, 

                                       Stoica Aurel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ  
 

Închiriere pajisti (păsuni) din proprietatea privată a comunei 
Tintesti, judetul Buzău 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 



 

 
 
Documentatia de atribuire cuprinde: 

1. Informatii generale privind proprietarul  

2. Informatii generale privind obiectul închirierii 

3. Conditii generale ale închirierii 

4. Conditii specifice de solicitare în vedere atriburii directe 

5. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere 

6. Instructiuni privind organizarea si desfăsurarea procedurii de 

atribuire directă 

7. Instructiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare 

pentru atribuire directă pajisti (păsune) 

8. Drepturile si obligatiile părtilor 

9. Solutionarea litigiilor 

10. Dispozitii finale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Informatii generale privind proprietarul : 
 Comuna  Tintesti 
  Adresa: Comuna Tintesti, sat Tintesti, jud. Buzău  
  Tel. 0238532070 , Fax:0238532233 
  Email : primariatintesti@yahoo.com 
   Documentatia de atribuire poate fi obtinută de la sediul primăriei Comunei Tintesti, sat 
Tintesti. 
  Data limită pentru depunerea dosarelor cu cereri atribuire directă este 08.04.2020, orele 
15,00. 
  Atribuirea directă a pajistilor proprietate privată a comunei Tintesti se va organiza în 
data de 09.04.2020, ora 10.00. 
 

2.Informatii generale privind obiectul închirierii 
2.1.Descrierea bunului care urmează să fie închiriat 
    Obiectul închirierii îl constituie închirierea prin atribuire directă conform 
prevederilor O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru  modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, actualizata si a prevederilor H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a Codului 
administrativ si a Codului civil, pentru punerea în valoare a păsunilor disponibile si 
folosirea optimă a acestora, identificate dupa cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Amplasament pasune  
tarla 

amplasamanet 
pasun 
parcela 

bloc fizic suprafata  
ha 

1 65 653 1906 17.62 
2 66 657 569,581 13.65 
 Total Tarla Lacul 

Postasului 
  31.27 

1 39 366/1 387 1.03 
2 39 255 387 2.96 
3 39 369 387 5.17 
4 39 366/367 387 4.53 
5 51 250 2816 9.89 
 Total Tarla Peste Garla   23.58 
1 25 206/1 189 17.32 
2 26 209/3 2851 5.09 
 Total Tarla Sardareasca / 

Salcii 
  22.41 

1 17 160-170 2824 38.96 
2 17 163-164 2824 5.09 
3 18 174-177 2236 18.29 
4 15 142-143 223 35.83 
 Total Tarla Valea 

Antoaneei 
  98.17 

1 9 79-80  5.54 
2 9 83-85  3.01 
3 10 87 1940 8.68 
4 10 87/1 1940 10.47 
5 9 83  0.45 
 Total Tarla Roata- 

Pogonele 
  28.15 

1 43 391 2143 4.63 



 

2 43 389 2143 4.33 
3 43 393-397 393 5.56 
4 43 386/1 1702 0.96 
 Total Tarla Saratura   15.48 
1 3 31-33 168 30.04 
 Total Tarla Spoieli - 

Pogonele 
  30.04 

1 3 42/1 2642 13.06 
2 3 41-41/1 15 20.64 
 Total Tarla Intre Garle   33.70 
1 37 245/1-245/2 572,48 58.65 
2 37 246/2  2.37 
 Total Tarla Lunca Sat   61.02 
1 58 611 1587 1.22 
2 59 612 75 34.78 
3 69 665 620 38.45 
4 70 668 1898 47.22 
 Total Lunca Vale    121.67 
 TOTAL   465.49 

 
 

 
Amplasamentul păsunilor este configurat în planurile de situatie care fac parte 

integrantă din prezenta documentatie de atribuire.  
    Utilizarea pajistilor aflate în domeniul privat al comunei Tintesti se face de către 
crescătorii de animale, cu domiciliul pe raza comunei Tintesti,  persoane fizice sau juridice 
având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor. 

2.2. Destinatia bunului ce face obiectul închirierii  
Închirierea se face pentru mentinerea suprafetelor, punerea în valoare, folosirea optimă 

a pajistilor si protectia mediului, cu asigurarea încărcăturii optime de animale. 
2.3.Conditii de exploatare a închirierii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si 

de mediu, urmărite de către proprietar privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul 
închirierii.  

 Prin realizarea închirierii pajistilor proprietate privată a comunei se vor obtine resurse 
financiare care se fac venit la bugetul local . 

 Cresterea animalelor este o activitate economică importantă si trebuie facilitată 
accesul acestora la suprafetele de pajisti disponibile, aflate în domeniul privat al comunei 
Tintesti, în conditiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de 
asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinută de pe pajisti. 

 Utilizatorii de pajisti beneficiază de plăti unice pe suprafata care le permit executarea 
lucrărilor si activitătilor de întretinere a pajistilor. 

 Folosirea si exploatarea pajistilor se face cu respectarea bunelor conditii agricole si de 
mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare . 

 Supraînsământarea pajistilor se realizează numai cu seminte de plante erbacee 
furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora . 

 
3.Conditii generale ale închirierii    
Conditiile generale ale închirierii sunt prezentate după cum urmează : 
3.1. Regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii  
În derularea închirierii, bunul preluat de locatar îl constituie terenurile cu categoria de 

folosintă ,, pajisti,, (păsuni), proprietate privată a comunei Tintesti, situate în extravilanul 



 

localitătilor componente ale comunei Tintesti si care la încetarea din orice cauză a 
contractului de închiriere vor fi repartizate după cum urmează: 

Bunuri de retur, constând în terenul închiriat care se va reîntoarce în posesia 
proprietarului liber de orice sarcină ; 

Bunuri proprii, constând din bunuri utilizate de locatar pe durata închirierii, care sunt 
si rămân în proprietatea acestuia la încetarea contractului de închiriere, dacă nu fac 
obiectul intentiei proprietarului de a le achizitiona ca bunuri de preluare . 

  Orice investitie sau amenajare care este necesară scopului pentru care a fost închiriat 
terenul, se va realiza numai în baza unei Autorizatii de Construire însotită de toate avizele 
cerute de lege ( ex. Certificate de urbanism, Acord de mediu, Avize de racordare, Aviz PSI, 
Aviz si acord ape etc, ). 

  3.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare  
Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare pe 

parcursul derulării contractului de închiriere, cad în sarcina locatarului, motiv pentru 
care acesta va obtine pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare pe care 
are obligatia să le respecte.  

 Nerespectarea acestora atrage după sine sanctionarea si/sau aplicarea de către factorii 
interesati de amenzi contraventionale.  

3.3.Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate si permanentă 
Pe durata contractului de închiriere, chiriasul are obligativitatea exploatării în regim de 

continuitate si permanent a terenului închiriat cât si a bunurilor realizate prin grija 
acestuia.  

3.4. Interdictia subînchirierii bunului închiriat/posibilitatea subconcesionării după caz   
După atribuirea directă a terenului si încheierea contractului de închiriere, locatarul 

nu poate subînchiria terenul, iar în acest sens se va prevede o clauză în contractul de 
închiriere. 

3.5. Durata închirierii   
Închirierea se face pe o perioadă de 7 ani, începînd cu data semnării contractului de 

închiriere, cu respectarea perioadei de păsunat, respectiv 15 aprilie-15 noiembrie a 
fiecărui an.  

Contractul de închiriere încheiat poate fi prelungit pentru încă o perioadă, tinând cont 
de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de către locatar pe 
pajiste si alte asemenea, cu conditia ca prin prelungire să nu se depăsească termenul 
maxim de 10 ani prevăzut la art.9, alin.(2) din Ordonanta de Urgentă nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările si completările ulterioare. 

3.6. Elemente de pret 
 Pretul minim al închirierii (chiriei) va fi de 50% din valoarea masei verzi pe hectar 

calculate în functie de pretul mediu stabilite de Consiliul Judetean Buzău, adică 116,5 
lei/ha./pajiste, în conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Judetean Buzău nr. 
236/2019. 

 Sub acest nivel, nici o ofertă nu va putea fi acceptată. 
 Chiria va fi indexată anual cu rata inflatiei, în baza indecelui de inflatie  comunicat de 

institutiile  abilitate. 
 La pretul chiriei anuale, chiriasul are obligatia de a plăti taxa pe teren stabilită în 

conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si alte taxe prevăzute de legislatia în vigoare. 

 Modul de achitare a chiriei cât si a clauzelor pentru nerespectarea obligatiilor de plată 
se vor stabili de către proprietar prin contractul de închiriere.  



 

  Întârzierile la plata 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. 

Neplata chiriei până la data de 31 decembrie  a anului în curs duce la rezilierea de plin 
drept a contractului, fără somatie sau altă procedură prealabilă. 

Chiria se va achita în lei de către locatar în două transe 30% din valoarea contractului 
până la data de 31 martie si 70% până la data de 30 septembrie, cu exceptia anului 
2020, când transa de 30%  se va achita la data semnării contractului iar diferenta până 
la data de 30 septembrie . 

Chiria obtinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local.  
 
4. Conditiile specifice de solicitare, în vederea atribuirii directe : 
4.1. – privind ofertantii persoane juridice : 
a). să fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comertului din judetul Buzău ; 
b). să nu fie insolvabilă, în stare de faliment sau în lichidare ; 
c). să nu aibă restante de plată la impozite, taxe locale, bugetele locale si alte obligatii si 

contributii legale la bugetul local ; 
d).să aibă sediul social pe teritoriul administrative al comunei Tintesti, (crescători de 

animale din cadrul colectivitătii locale) si să fie înscris în Registrul agricol al comunei 
Tintesti ;  

e). să aibă ca obiect de activitate înregistrat în registrul Comertului la data depunerii 
ofertei, activitatea codificată CAEN : 0141 – cresterea bovinelor de lapte; 0142 – cresterea 
altor bovine ; 0145 – cresterea caprinelor si ovinelor; 0162 – activităti auxiliare pentru 
cresterea animalelor; 

f). să facă dovada detinerii unui nr. sufieicient de animale pentru a asigura încărcătura 
minima de 0,3 UVM/ha.; 

g). animalele trebuie să fie înregistrate în RNE ; 
h). să nu furnizeze date false în documentele de calificare;  
4.2 – privind ofertantii asociatii ale proprietarilor de animale  
a). să fie asociatie înfiintată conform O.G. nr.26/2000, înscrisă în registrul asociatiilor 

si fundatiilor de la Judecătoria Buzău ; 
b). să nu aibă restante la impozite, taxe locale si alte obligatii si contributii legale la 

bugetul local ; 
c). să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Tintesti, (crescători de 

animale din cadrul colectivitătii locale) si să fie înscris în registrul agricol al comunei 
Tintesti ; 

d). să aibă ca scop principal sprijinirea crescătorilor de animale – bovine, ovine, 
caprine, ecvidee de pe raza comunei Tintesti si satele apartinătoare în vederea ridicării 
nivelului calitativ al cresterii si îngijirii acestora; 

e). să facă dovada detinerii unui număr suficient de animale pentru a asigura 
încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.; 

f). animalele proprietarilor asociati trebuie să fie înregistrate în RNE ; 
g). asociatia trebuie să fie legal constiutită cu cel putin un an înainte de data depunerii 

cererii pentru atribuirea directă a contractului ; 
h). să nu furnizeze date false în documentele de calificare. 
4.3. privind ofertantii persoane fizice  
a). să aibă domiciliul sau resedinta pe raza comunei Tintesti (crescători de animale din 

cadrul colectivitătii locale), membrii ai colectivitătii locale ; 
b).să nu aibă  restante de plată la impozite, taxe locale, la bugetul local ; 



 

c). să facă dovada detinerii unui număr suficient de animale pentru a asigura 
încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.; 

d). să aibă animalele înscrise în Registrul agricol al comunei Tintesti; 
e). animalele trebuie să fie înegistrate în RNE : 
f). sa detina în proprietate numărul de animale necesar în vederea asigurării 

încărcăturii minime Unitate Vita Mare (UVM); 
g). să nu furnizeze date false în docuemntele de calificare. 
 
5.Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere 
 Încetarea contractului poate avea loc în conditiile prevăzute în contractul de  închiriere 
precum si în următoarele cazuri: 
   - nerespectarea prevederilor si nerealizarea lucrărilor prevazute de legislatia in 
vigoare va atrage după sine rezilierea contractului; 
    - construirea stânei fără autorizatie de construire, se sanctionează conform 
prevederilor legale în vigoare, iar contractul de închiriere se va rezilia; 
   - ofertantul îsi asumă răspunderea faptului că în cazul existentei unor litigii pe rol 
privind chiria, datorată de acesta autoritătilor pubice locale pentru contracte de 
închiriere păsuni, prezentul contract se va rezilia de plin drept fără somatie/notificare 
si fără interventia instantelor de judecată la momentul ramanerii definitive a 
hotararilor judecatoresti privind litigiile sus mentionate; 
   - săvârşirea contravenţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare a păşunatului 
pe raza administrativ-teritoriala, va conduce la încetarea contractului, prin reziliere de 
către proprietar. 

6. Instructiuni privind organizarea si desfăsurarea procedurii de atribuire directă  
 
A. Procedura de atribuire directă  
6.1. Procedura de atribuire directă se desfăsoară dacă există cel putin un solicitant 

care îndeplineste cumulativ conditiile stabilite în prezenta documentatie de atribuire. 
6.2. După primirea cererilor, în perioada anuntată si înscrierea lor în ordinea primirii 

în registrul de intrare iesire, acestea vor fi predate comisiei de atribuire, constituită prin 
prezenta hotărâre si se va desfăsura procedura de atribuire la data fixată. 

6.3. Comisia de atribuire verifică cererea să contină totalitatea documentelor si datelor 
cerute în prezenta documentatie. 

6.4. În cazul în care o cerere nu respectă toate cerintele sau nu contine toate 
documentele solicitate prin prezenta documentatie, este declarată neconformă si nu va 
fi luată în considerare la procedura de atribuire directă.   

6.5. Închirierea pajistilor prin atribuire directă se face cu respectarea dreptului de 
preferintă al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitătii locale, proprietari de 
animale înscrise în RNE . 

6.6. Asociatiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
Comunei Tintesti care solicita închirirerea prin atribuire directă, trebuie să fie legal 
constituite cu cel putin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuire directă a 
contractului de închiriere pajisti. 

6.7. În situatia în care există două sau mai multe cereri de atribuire directă pentru 
acelelasi pajisti ( bloc fizic/trup păsune), si solicitantii nu ajung la un consens în ceea ce 
priveste atribuirea directă, comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului în 



 

favoarea solicitantului ce oferă pretul cel mai mare ( pasul de ofertare peste pretul 
stabilit este de minim 10 lei/ha/an) . 

6.8. Cererile de atribuire pajisti primite si înregistrate după termenul limită de primire 
precizat în anuntul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directă si 
înapoiate solicitantilor. 

6.9. Comisia de atribuire are dreptul să descalifice orice solicitant care nu îndeplineste, 
prin docuemntele prezentate, conditiile prevăzute în documentatia de atribuire. 

 
7. Instructiunile privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru 

atribuire directă pajisti. 
7.1.Solicitantii vor depune la Registratura Primăriei comunei Tintesti o cerere de 

atribuire directă a pajistii cu specificarea expresă a trupului de pajiste ( bloc 
fizic/denumire, localizare etc) solicitat, a numărului de animale detinut precum si a 
suprafetei de pajiste solicitată.  

7.2.Asociatiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei Tintesti care solicită închirierea prin atribuire directă, prin reprezentantul legal, 
alături de cerere, depun un tabel cu membrii asociatiei, crescători locali de animale 
având un număr de animale înscrise în RNE care asigură încărcătura minima de 0,3 
UVM/Ha., tabele care va fi certificate printr-un document (adeverintă) din care să reiesă 
ca proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care 
solicita păsune, sunt înscrise în RNE. 

7.3.În situatia în care nu este corelatie între tabelul prezentat si documentul 
(adeverinta) din care reiese că proprietarul de animale din speciile bovine, ovine caprine si 
ecvidee pentru care se solicită păsune, le are înscrise în RNE, comisia va lua în 
considerare documentul privind înscrierea animalelor în RNE. 

7.4. Crescătorii de animale din cadrul colectivitătii locale (persoane fizice), depun 
personal cerere de atribuire directă a pajistii, cu specificarea expresă a trupului de 
pajiste (bloc fizic/denumire/localizare etc) solicitat, a numărului de animale pe care la 
detin, precum si a suprafetei de păsune solicitată, cerere însotită de documente 
(adeverinte, etc) din care să reiasă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine si 
ecvidee pentru care se solicită păsune, sunt înscrise în RNE. 

 
7.5.Documente ce însotesc cererea:  
A). Persoane fizice  
– act de identitate (în copie certificate pentru conformitate); 
- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor si impozitelor fată de bugetul 

local, valabil la data depunerii cererii – original ; 
- document eliberat /vizat de DSVA Buzău (adeverinta, etc) din care reiese că animalele 

din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicită pajisti (păsune), le are 
înscrise în RNE ; 

- adeverinta eliberată de Primăria comunei Tintesti din care să rezulte că animalele 
sunt înscrise la Registrul agricol al comunei Tintesti, la zi. 
  - declaratie în formă autentică dată pe propria răspundere din care să reiasă că 
efectivul de animale declarat si înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor 
contracte în derulare si nu vor face obiectul altor contracte pe perioada contractului de 
inchiriere. 
 

B).Persoane juridice  
- Certificat de înregistrare (CUI –ORC), în copie certificate pentru conformitate; 
- Certificat de înregistrare fiscal (ANAF), în copie certificate pentru conformitate; 



 

- Certificat constator emis de ORC Buzău, valabil la data depunerii ofertei , în copie 
certificate pentru conformitate ; 

- certificat de atestare fiscal privind plata la zi a taxelor si impozitelor fată de bugetul 
local, valabil la data depunerii cererii – original ; 

- Document eliberat /vizat de DSVA Buzău (adeverinta) din care reiese că animalele din 
speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicită pajisti (păsune), le are 
înscrise în RNE ; 

- Adeverinta eliberată de Primăria comunei Tintesti din care să rezulte că animalele 
sunt înscrise la Registrul agricol al comunei Tintesti, la zi. 
  - declaratie în formă autentică dată pe propria răspundere din care să reiasă că 
efectivul de animale declarat si înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor 
contracte în derulare si nu vor face obiectul altor contracte pe perioada  contractului de 
inchiriere. 

 
C).Asociatii înfiintate conform O.G. nr.26/2000 
- certificat de înregistrare fiscal (ANAF) – în copie certificată pentru conformitate; 
- Statutul si Actul constitutiv - copie certificată pentru conformitate; 
- certificat de grefă de la Judecătoria Buzău privind înregistrarea asociatiei - copie 
certificată pentru conformitate ; 
-  certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor si impozitelor fată de bugetul 

local, valabil la data depunerii cererii – original ; 
- tabel cu membrii asociatiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale 
înscrise în RNE, care asigură încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.; 
- document eliberat /vizat de DSVA Buzău (adeverinta) din care reiese că proprietarul 

de animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicită pajisti 
(păsune), le are înscrise în RNE ; 

- adeverinta eliberată de Primăria comunei Tintesti din care să rezulte că animalele 
sunt înscrise la Registrul agricol al comunei Tintesti, la zi. 
  - declaratie în formă autentică dată pe propria răspundere din care să reiasă că 
efectivul de animale declarat si înscris în documentele depuse, nu fac obiectul unor 
contracte în derulare si nu vor face obiectul altor contracte pe perioada contractului de 
inchiriere. 

 
8. Drepturile si obligatiile părtilor 

      Drepturile si obligatiile partilor sunt prevăzute în contractul de închiriere. 
 

9. Solutionarea litigiilor 
    Litigiile de orice fel apărute între părtile contractante în cursul derulării contractului 
sunt de competenta instantelor judecătoresti, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă 
între părti. 
 

  10. DISPOZITII FINALE  
  10.1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situatiilor neprevăzute care ar putea să apară 

cu ocazia desfăsurării procedurii de atribuire directă, comisia de atribuire directă poate 
lua decizii în limitele competentelor stabilite si în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al sedintei de atribuire directă si 
notificate în mod corespunzător solicitantilor. 
    10.2. Contractul de închiriere se va încheia numai după împlinirea termenului de 6 
zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului atribuirii către toti solicitantii 
participanti. 



 

    10.3. După semnarea contractului de închiriere, procesul verbal de predare-primire al 
terenului, angajament beneficiar - anexa 2 la contract, program pentru lucrari principale 
precum si planul de fertilizare pentru pajistile comunale se constituie anexa la acesta. 
 
  11. Alte dispozitii 
  11.1 Contractul de închiriere teren păsune face parte integrantă din prezenta 
documentatie de atribuire, la prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                        Anexa nr. 4  la H.C.L. nr. 13/20.03.2020 
 

Comuna Tintesti 
Judeţul Buzau 
Nr. ............./data ................................... 
 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul  privat al comunei Tintesti, judetul 

Buzău 
Încheiat astăzi .................. 

 
 
    I. Părţile contractante 
    1. Între Comuna Tintesti, cu sediul în comuna Tintesti, sat Tintesti,  telefon 0238 
532070, fax 0238530233, având codul de înregistrare fiscală 4088227, cont deschis la 
Trezoreria Buzau, reprezentat legal prin primar STOICA AUREL, în calitate de locator, şi: 
    2. ................................................................................., cu exploataţia*) în localitatea 
........................................., str. ............................................. nr. …......,  
comuna……………………judeţul ......................, având CNP...................................., 
nr…………………….. din Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE), telefon .................., în 
calitate de locatar, 
    la data de ...................................., 
    la sediul locatorului Comuna Tintesti, sat Tintesti, judetul Buzău, 
    în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 129 alin. (2) din Codul 
administrativ, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galbinasi de aprobare 
a închirierii nr. ....... din ........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 
 
    II. Obiectul contractului 
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul 
privat al comunei Tintesti pentru păşunatul unui număr de .............. animale din specia 
……… bovine, ........... ovine, .......... caprine, situată în blocul fizic 
........................................, tarlaua ……..................................., în suprafaţă de 
.................. ha, identificată aşa cum rezultă din schiţa anexată care fac parte din 
prezentul contract. 
   1.2. Terenul ce face obiectul prezentului contract este proprietatea absolută si 
exclusivă a domeniului privat al comunei Tintesti, nu este grevat de nici un fel de 
sarcini, nu este ipotecat si nu poate face obiectul nici unui fel de garantie, de nici o 
natura. 
    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 care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului 
la expirarea contractului: ................................................; 
    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura 
în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei 
compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: 
...............; 



 

    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea 
locatarului: .......................................................... . 
    4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. 
lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat 
să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat. 
    5. Obiectivele locatorului sunt: 
    a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 
    b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul 
menţinerii calităţii covorului vegetal; 
    c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte. 
 
    III. Durata contractului 
    1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract, cu 
respectarea perioadei de păşunat, respectiv 15 aprilie-15 noiembrie a fiecărui an. 
    2. Contractul de închiriere poate fi prelungit, ţinând cont de respectarea clauzelor 
contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele 
asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani 
prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
 
    IV. Preţul închirierii 
    1.Preţul închirierii este de 116,5 lei/ha/an, stabilit cu respectarea conditiilor art.6, 
alin.(3) si (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de 
Urgentă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.064/2013, cu modificările si completările 
ulterioare, chiria totală anuală (nr.ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ....................... lei. 
    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei 
Tintesti, deschis la Trezoreria Municipiului Buzau sau în numerar la casieria unităţii 
administrativ-teritoriale. 
    3. Plata chiriei se face în două tranşe, după cum urmează: 
    - în anul de licitare: 30% din suma adjudecată se va achita până la data încheierii 
contractului, iar diferenta până la data de 30 septembrie; 
    - în anii următori, chiria va fi achitată după cum urmează: 30% din valoarea 
contractului până la data de 31 martie si diferenta de 70% până la data de 30 
septembrie. 
    4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate 
pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării 
contractului. 
    5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea 
contractului. 
    6. La pretul chiriei anuale, chiriasul are obligatia de a plati taxa pe teren stabilită în 
conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si alte taxe prevăzute de legislatia în vigoare. 
   7. În cazul contractelor încheiate  pe o perioadă de mai multi ani, tariful de bază al 
chiriei se actualizează anual, orientativ cu rata inflatiei, comunicată de Oficiul National 
de Statistică. 
 
    V. Drepturile şi obligaţiile părţilor 



 

    1. Drepturile locatarului: 
    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul 
contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor legale în materie si a 
regulamentului de pasunat. 
 
    2. Drepturile locatorului: 
    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor 
asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a 
locatarului si în prezenta acestuia.  
    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 îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar 
pe pajişte; 
    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să 
confirme prin semnătură executarea acestora. 
 
    3. Obligaţiile locatarului: 
   a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor 
ce fac obiectul prezentului contract; 
   b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea 
totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
   c) să plătească chiria la termenul stabilit; 
   d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de 
păşunat: 15 aprilie-15 noiembrie a fiecărui an ; 
    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a 
unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 
UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 
   f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
   g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 
   h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 
   i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 
   j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a 
excesului de apă, de fertilizare, anual; 
   k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 
   l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi 
libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 
   m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în 
condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 
   n) să comunice numărul unic de înregistrare al animalelor (nr. de crotal) ce vor fi 
scoase la păsune, în momentul încheierii prezentului contract; 

o) să nu cosească din păsune; 
 p)  să nu admită animale din alte localităti pe păsune; 
 r) să nu introducă în păsune alte specii de animale decât cele prevăzute prin prezentul 

contract; 
 s) să nu păsuneze cu animalele pe alte terenuri din zonă, care nu fac obiectul 

prezentului contract; 



 

t) folosirea câinilor la ciurda de bovine este interzisă, iar paza ovinelor se va face 
conform prevederilor legale; cainii vor purta jujee corespunzătoare; 

 u) focul este permis numai supravegheat si numai la sediul stânei sau tarlei de 
animale, arderea vegetatiei din păsune este strict interzisă; 

 v) stâna va fi amplasată numai în perimetrul păsunii, târla va fi mutată corespunzător; 
x) să acorde servitute de trecere pentru accesul la apă, animalelor, atelajelor sau 

autovehiculelor, ale administratorilor parcelelor învecinate; 
 y) să respecte normele de circulatie a animalelor pe străzile/drumurile din comuna 

Tintesti; 
z) să respecte Regulamentul de pasunat; 

 w) pe toată durata prezentului contract să asigure curătenia si întretinerea terenului, 
să inlăture musuroaiele si mărăcinii prin tăierea coletului acestora la 5 cm sub nivelul 
solului, să înlăture vegetatia improprie păsunatului; 

q) adăposturile pentru animale vor fi construite numai cu autorizatie emisă în 
conformitate cu prevederile legale; 

ab) Să achite impozitele si taxele locale, conform prevederilor Codului fiscal. 
 
    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. Conditii de mediu 
    a). Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 
domeniul protectiei mediului precum si cele privind prevenirea incendiilor; 
    b). Locatarul nu are voie să depoziteze materiale, substante toxice sau erbicide, nu va 
decoperta stratul arabil si nu va executa săpături, foraje sau alte constructii decât cele 
autorizate. 
 
    VII. Răspunderea contractuală 
    1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul 
contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
    2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează 
penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă 
paguba, se vor plăti daune. 
    3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere. 
 
    VIII. Litigii 
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate 
prin instanţele de judecată. 
    2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 
    3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul 
respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil. 



 

    4. Sumele astfel datorate către bugetul local al Comunei Tintesti vor fi constatate prin 
emiterea tilului de creantă reprezentat prin Decizia de impunere. 
    5. Deciziile de impunere se vor emite conform dispozitiilor fiscal în vigoare si se vor 
comunica debitorului prin corespondentă postală cu comnfirmare de primire, urmând a 
intra în procedura de executare, în caz de neplată.  
 
    IX. Încetarea contractului 
    Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 
    a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea 
încărcăturii minime de animale; 
    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE sau a unor animale din alte 
localitati; 
    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; 
    l)  în cazul subinchirierii păsunatului către alti crescători de animale; 
   m) construirea stânei fără autorizatie de construire, se sanctionează conform 
prevederilor legale în vigoare, iar contractul de închiriere se va rezilia. 
    n) Ofertantul îsi asumă răspunderea faptului că în cazul existentei unor litigii pe rol 
privind chiria, datorată de acesta autoritatilor pubice locale pentru contracte de inchiriere 
păsuni,prezentul contract se va rezilia de plin drept fără somatie/notificare si fara 
interventia instantelor de judecată la momentul rămânerii definitive a hotărârilor 
judecătoresti privind litigiile sus mentionate; 
   o) săvârşirea contravenţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare a păşunatului pe 
raza administrativ-teritorială, va conduce la încetarea contractului, prin reziliere de către 
proprietar. 
   p) in caz de reziliere a contractului din vina chiriasului, acesta trebuie sa achite toate 
taxele pe anul în curs la care se pot adăuga după caz si plata unor despăgubiri sau 
daune. 
 
    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) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese. 
    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei 
pot continua derularea contractului. 
 
 

 
    XI. Notificări 
    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul 
prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal. 
    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 
    XII. Dispoziţii finale 
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 
executării sale, cu acordul părţilor. 
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea 
prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin 
hotărâre a consiliului local. 
    4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în 
neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile 
art. 1.798 din Codul civil. 
    5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor. 
    6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, din care  
unul pentru proprietar, unul pentru chirias si unul pentru compartimentul de impozite 
si taxe locale al Primariei comunei Tintesti, astăzi, .............., data semnării lui.. 
                  
 
                    LOCATOR                                               LOCATAR/CHIRIAS 
           Consiliul Local Tintesti                                                 ........................... 
 
     Primar: dl STOICA AUREL                                                 SS ............... 
               
 
                    Secretar, 
          PETRESCU SANDINA  



 

 
 

           Anexa nr.5 
la H.C.L. nr. 13/20.03.2020 

 
           Programul lucrarilor de baza, intretinere, exploatare si ameliorare pasuni 
 
 

PROGRAM 
Lucrari intretinere ,exploatare si ameliorare pasuni   

UAT Tintesti Anul 2020 
 
      
        Pentru buna gospodărire şi întreţinere a pajistilor comunale este necesar ca în 
fiecare  an şi pe tot timpul vegetaţiei să se intreprindă măsuri  pentru creşterea calităţii 
şi cantităţii de masă verde  cât şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor pentru animale, 
reducerea drumurilor inutile ş.a 
În acest sens se vor lua  următoarele măsuri: 
   - Secretarul comunei va tine registrul  de evidenta a pajistilor, planul cadastral al 
suprafetelor concesionate sau inchiriate, corespunzatoare prevederilor legale, 
   - Pana la data de _____________ specialistii din aparatul de specialitate al primarului  
cu  sprijinul Directiei Judetene pentru Agricultura vor face programarea anuala a 
lucrarilor necesare pentru exploatarea, ameliorarea si intretinerea pasunilor comunale . 
   - Defrişarea  arbuştilor şi spinilor, scoaterea  şi distrugerea lor în afara păşunii 
TERMEN : 01-15 mai  2020 
   -Distrugerea muşuroaielor prin împrăştiere  
TERMEN : 1-5  mai 2020 ŞI  PERMANENT 

- nivelarea ravenelor în vederea  înierbării ; 
TERMEN : pana la 15 mai 2020 
 - Drenarea şi scurgerea bălţilor formate în timp  cu apa din topirea zapezilor si a ploilor 
abundente, pentru a evita stationarea  apei baltite care contribuie la aparitia unor boli si 
daunatori la animale ; 
TERMEN : pana la 01 MAI 2020 
 Distrugerea vegetaţiei nedorite prin cosirea spinilor, bojilor, urzicilor,ş.a. 
TERMEN : pana la  15 mai 2020 şi periodic în timpul vegetaţiei 
 - Amenajarea şi întreţinerea drumurilor de exploatare şi acces  la trupurile de pajişti  
TERMEN :permanent 
  - Luarea unor măsuri pentru închiderea circulaţiei pe drumurile create în plus pe toate 
păşunile comunale, in special pe trupul de pasune 
Daca este cazul  
TERMEN :PERMANENT 
   - Amenajarea şi întreţinerea surselor de apă pentru adaparea animalelor în  toate 
trupurile de păşuni ; 
TERMEN : permanent 



 

  - Crearea de umbrare şi ocoale pentru adăpostirea animalelor pe timp rece, călduri 
excesive, ploi torenţiale cu grindină ş.a. 
TERMEN : pana la 30.05.2020 
 - intrarea animalelor  la păşunat se va face prin înţelegere  verbală cu obligaţia ca 
păşunatul să fie organizat pe parcele pentru evitarea distrugerii păşunii, prin acceptarea 
la păşunat a numărului optim de animale stabilit la 1 ha, dar nu mai putin de 0,3 
U.M.V. /ha. 
  - Asigurarea  fertilizării a peste 10 ha păsune prin târlire si peste 50 ha pasune care este 
mai slaba prin aplicare de ingrasaminte chimice ; 
TERMEN : din 2 în 2 săptămâni în toată perioada de vegetaţie şi de păşuni 
  - Executie lucrari conexe : perdele de protectie, locuri de adapat, desecare-drenaj, 
drumuri de acces,constructii pastorale, combaterea eroziunii solului  
Se vor executa in functie de programarea  proprietarului  si asigurarea  fondurilor 
necesare 
  - Intreţinerea pajiştilor se va face până la intrarea animalelor la păşunat, cât şi în timpul 
vegetaţiei, respectiv a păşunatului ; 
TERMEN : permanent 
 
   Păşunatul se va face în intervalul lunilor 15.04.2020-15.11.2020, cu care ocazie se va 
încheia proces-verbal de predare a păşunilor beneficiarilor de contract de inchiriere, în 
care se va prevede starea de vegetaţie a acestora, lucrările executate până la acea dată, 
ce lucrări urmează a fi executate pe timpul păsunatului, efectivele  de animale prevăzute 
a fi admise la păşunat, măsuri pentru asigurarea sănătăţii animelelor pe perioada 
păşunatului, iar la terminarea sezonului de păşunat se va încheia proces-verbal de 
preluare a păşunilor în care se va menţiona starea de întreţinere si a modului de folosire 
a fondurilor primite de la APIA, funcţie de care va avea prioritate la accesarea 
suprafetelor de păşunii în anii următori. 
      Toate  animalele primite  la păşunat trebuie să fie crotaliate şi să aibă  eliberată  
adeverinţa pentru  sănătatea animalelor de la medicul veterinar. 
    Pentru fiecare lucrare efectuată pe păşunile  comunale se vor încheia  procese verbale 
de recepţie a lucrărilor si stabilire a contravalorii acestora in vederea justificarii 
fondurilor primite de la APIA. 
 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR : 
PROPRIETARUL : 
  1.să identifice suprafaţa de păşune stabilită prin contract şi să o predea către 
utilizatorul de păşune la data intrarii în vigoare a prezentului contract, pe baza unui 
proces-verbal de predare a amplasamentului; 
   2.să controleze modul în care este exploatată păşunea de către utilizator şi a modului 
cum respectă prevederile prezentului contract precum şi a Regulamentului de păşunat.  
   3. să anunţe orice intenţie de schimbare a destinaţiei suprafeţei atribuite pentru 
utilizare cu cel puţin trei luni înainte; 
 
UTILIZATORUL DE PĂŞUNE: 



 

    a).să preia suprafaţa de păşune primită prin încheierea prezentului contract şi să 
cunoască limitele în care este încadrată aceasta şi să semneze procesul-verbal de 
predare a amplasamentului; 
     b).să achite taxa de utilizare păşune la termenele stabilite prin prezentul contract; 
     c).să efectueze un păşunat raţional, care să ducă la valorificarea potenţialului de 
producţie al păşunii; 
     d).să asigure întreţinerea şi utilităţile zoopastorale pe păşune; 
     e).prin semnarea prezentului contract utilizatorul se obligă să asigure paza şi 
integritatea culturilor aflate în imediata vecinătate a parcelelor pe care le păşunează 
conform delimitării efectuate . 
     f).are obligaţia de a nu lăsa alte turme să păşuneze pe terenurile arabile învecinate şi 
să anunţe imediat despre acest fapt Primaria Tintesti în caz contrar fiind singurul 
răspunzător pentru pagubele cauzate; 
     g).obligaţiile chiriaşului se completează cu cele prevăzute în Regulamentul de 
păşunat, precum şi cu cele prevăzute în O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările si 
completările ulterioare si H.G. nr.1064/2013 ; 
    h).are obligaţia să folosească păşunea numai în scopul pentru care a fost repartizată – 
păşunatul animalelor  ; 
     i).are obligaţia să nu permită păşunatul altor categorii de animale decât cele pentru 
care a primit păşunea ; 
     j).are obligaţia să respecte cu stricteţe suprafaţa de păşune repartizată, fără 
încălcarea altor proprietăţi publice sau private; 
     k).are obligaţia respectării perioadei de refacere a covorului vegetal după fiecare ciclu 
de păşunat, îndeplinirea obligaţiilor legate de curăţarea păşunilor, eliminarea 
buruienilor, tîrlirea, eliminarea excesului de apă şi alte obligaţii legate de menţinerea 
păşunii în condiţii optime ; 
     l).are obligaţia să menţină efectivul de animale declarat şi să anunţe proprietarul în 
termen de 15 zile despre orice modificare intervenită în efectivul de animale, care ar 
impune modificarea suprafeţei de păşune care face obiectul contractului. Anual, până la 
data de 1 martie, proprietarul va verifica încărcătura de animale/ha/contract, luând 
măsurile ce se impun în acest sens ; 
   m).are obligaţia să nu ridice construcţii de nici un fel pe suprafaţa de păşune 
repartizată ; 
    n).utilizatorul are dreptul de a instala ţarcul de oi pe suprafaţa de păşune repartizată 
cu condiţia ca acest ţarc să fie mutat suficient de des pentru evitarea degradării 
terenului ; 
    o).utilizatorul de pajişti are obligaţia să asigure întreţinerea corespunzătoare a 
acestora, în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului de producţie ; 
     p).are obligaţia de a respecta perioadele de păşunat stabilite prin HCL, respectiv 
păşunatul este permis în perioada 15 aprilie -15 noiembrie si interzis in rest ; 
     q).utilizatorul este obligat să ia, pe tot parcursul contractului toate măsurile necesare 
şi obligatorii pentru protejarea mediului înconjurător, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
în vigoare privitoare la protecţia mediului ; 



 

     r).utilizatorul nu poate ceda în tot sau în parte folosinţa păşunilor care fac obiectul 
contractului şi nu pot permite folosirea acesteia şi de către altă persoană fizică sau 
juridică. Suprafaţa de păşune poate fi utilizată numai de utilizator şi animalele acestuia, 
conform actelor depuse la data încheierii contractului. 
      Încălcarea obligaţiilor din prezentul capitol atrage următoarele consecinţe pentru 
utilizator: 
     a).rezilierea de drept a contractului de utilizare păşune, fără  nici o formalitate 
suplimentară ; 
     b). pierderea definitivă a dreptului de a mai păşuna pe raza comunei Tintesti; 
     c).suportarea în întregime a pagubelor cauzate proprietăţii publice şi/sau private prin 
încălcarea obligaţiilor asumate prin contract; 
      La încetarea contractului, utilizatorul este obligat să predea, în deplină proprietate, 
liber de orice sarcini, păşunea repartizată, în stare bună, fiind responsabil de menţinerea 
acesteia în stare corespunzătoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa  
la Contractul de închiriere nr. …………../………………… 

 
Procesul verbal de predare–primire a parcelelor de pasune  

Nr. ______/_________ 
 
 

 
 Încheiat astazi, __________, între Primăria comunei Tintesti, cu sediul în 
comuna Tintesti, judetul Buzau, reprezentata prin Domnul Stoica Aurel, având 
funcţia de PRIMAR ,în calitate de proprietar, cel care CARE PREDĂ (proprietar) 
şi 
_______________________________________________, cu domiciliul în ____________ 
______________________________________________ nr.__________, jud.___________, 
legitimat cu CI seria ____ nr._______________ eliberat de ___________________ în 
calitate de utilizator 
CARE  PREIA (beneficiar) parcela de păşune în suprafaţă de ____________ ha, 
identificată în planul de situaţie anexat. Suprafaţa este delimitată în teren. 
 Terenul se predă fără nici un fel de construcţii edificate pe suprafaţa sa şi liber 
de orice sarcini, conform anexei 5 la Legea 165/2013 în localitatea Tintesti. 
 Terenul  va  fi  utilizat  de  utilizator  în  conformitate  cu  prevederile  
Contractului  de închiriere păşune si ale Regulamentului de păşunat,  pe termenul 
prevazut prin contract. 
 

       Data _______________ 
 
 
 
 
Proprietar   pasune                                                  Utilizator de păşune 
COMUNA TINTESTI                                           ___________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Anexa 6 
la H.C.L. nr. 13/20.03.2020 

 
 
 
 Angajamentul utilizatorului de pajiste 

Anexa nr. II – la contractul de închiriere păşune 

 
ANGAJAMENT 

 
 

 Subsemnatul _____________________________________________, domiciliat în 
___________________________________________________ nr.________, posesor al CI seria 
______ nr. ________, eliberat de  ____________, deţinător al unui număr de _______ bovine, 
______ ovine şi ______ caprine, mă angajez să respect în totalitate atât eu cât şi 
persoanele care lucrează pentru mine la paza şi îngrijirea animalelor, întocmai hotărârile 
Consiliului local şi ale adunărilor cetăţeneşti cu privire la organizarea păşunatului, 
învoirea la păşunat şi delimitarea zonelor de păşunat, conform contractului de închiriere 
păşune nr.___________________ încheiat cu Primăria comunei Tintesti. 
 În mod deosebit mă oblig ca animalele proprietatea mea să nu păşuneze pe 
suprafeţe de teren particulare indiferent de deţinătorul acestora sau în alte zone decât 
cele stabilite pentru păşunatul ovinelor. Orice pagubă produsă prin păşunarea oilor mele 
sau prin încălcarea zonelor de păşunat mă oblig să o achit întocmai şi de îndată , 
indiferent de suma care se va stabili. De asemenea, mă oblig să declar la registrul agricol 
şi la medicul veterinar din comună orice modificare a numărului de ovine. 
 În cazul încălcării hotărârilor Consiliului local şi ale adunărilor cetăţeneşti privind 
organizarea păşunatului, precum şi ale contractului de utilizare păşune sunt de acord să 
suport sancţiunile stabilite de către Primărie şi Postul de Poliţie. 
  Menţionez că am luat cunoştinţă de Hotărârea Consiliului Local  privind organizarea 
păşunatului, ale Regulamentului de păşunat şi ale contractului de închiriere păşune, pe 
care mă angajez să le respect în totalitate, iar în caz contrar mă angajez să suport toate 
consecinţele ce decurg din încălcarea acestora. 
 Acesta este angajamentul pe care îl semnez. 
 
 
 
        Data                 Semnătura 
                                                                                         __________________ 

 
 
 
 
 
 
 


