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STUDIU DE OPORTUNITATE

1. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE:
Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate il constituie fundamentarea unei posibile Hotdr6ri a

Consiliului Local Cotegti al Comunei Cotegti, judetul Vrancea de inchiriere a unei suprafete de

41148 ha pigune aflatd in proprietatea publicd a Comunei Coteqti, judetul Vrancea.

2. OBIECTUL iNCHIRIERII
Parcelele de teren (pdqune) ce fac obiectul prezentului studiu, in suprafaJ[ totalS de 41148 ha gi

care se preconizeazd. a fi inchiriate sunt situate in extravilanul comunei Coteqti, judeful Vrancea

fiind utilizate, conform OUG nr. 34123.04.2013 pentru organizarea, administrarea gi exploatarea
pajigtilor permanente gi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

Ordinului MADR nr.54112009 pentru modificarea qi completarea Strategiei privind organizarea

activitdtii de imbundtdfire gi exploatare a pajigtilor la nivel na]ional, pe termen mediu gi lung,

aprobatd prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaliei qi pddurilor qi al ministrului
administrafiei publice nr. 226123512003, pentru p6gunat, in vederea asigurdrii unor cantit{i de

furaje verzi, venind in sprijinul crescdtorilor de animale (taurine, ovine, caprine) de pe teritoriul
comunei.

3. MOTIVATIAINCHIRIERII
3.1 Motivele de ordin leeislativ:
Legea nr. 21512001. privind administrafia publicd local6. republicatS. cu modificdrile si

completdrile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 36, alin. (1) din Legea administratiei publice

locale w. 21512001, republicatd, cu modificdrile qi completf,rile ulterioarei ,,Consiliul local are
iniliativd Si hotdrdste, in condiliile legii, tn toate problemele de interes local, cu exceptia celor
care sunt date prin lege tn competenla altor autoritdli publice, locale sau centrale"

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2) ,,Consiliul locol are urmdtoarele atribulii principale":
lit. c) ,,odministreazd domeniul public pi domeniul public al comunei, orasului sau

manicipiului"
Potrivit prevederilor art. 123 din Legea administrafiei publice locale m.21512001, republicatd,

cu modificarile qi completdrile ulterioare, "Consiliile locale gi consiliile judelene hotdrdsc ca

bunurile ce aparlin domeniului public sau privat, de interes local sau judelean, dupd caz, sd fte
date in administrarea regiilor autonome gi instituliilor publice, sd Jie concesionate ori sd fte
inchiriate. Acestea hotdrdsc cu privire la cumpdrarea unor bunuri ori la vdnzarea bunurilor ce

fac parte din domeniul privat, de interes local sau judelean, in condi|iile legiL'
Conform OUG ru'. 34123.04.2013 pentru organizarea. administrarea $i exploatarea pajistilor

permanente $i pentru modificarea $i completarea Leeii fondului funciar nr. 18/1991

Potrivit art. 9, alin. I "Pentru punerea tn valoare a pajiStilor aJlate in domeniul public al
comunelor, oragelor, respectiv al municipiilor Si pentru folosirea eJicientd a acestora, unitdlile
administrativ - teritoriale, prin primari, in conformitate cu hofirhrile consiliilor locale, tn baza

cererilor crescdtorilor de animale, persoane tizice sau juridice avhnd animalele inscrise tn RNE,
tncheie contracte de concesiune/inchiriere, tn conditriile legii, pentru suprafelele de paiigti
disponibile, proporlional cu efectivele de animale delinute tn exploatalie, pe o perioadd cuprinsd
tntre 7 $i l0 anl";

Conform Ordinului MAPDR nr.54112009 pentru modificarea gi completarea Strategiei privind
organizarea activitAtii de imbundtdfire gi exploatare a pajigtilor la nivel nalional, pe termen mediu



qi lung, aprobatd prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentafiei gi pddurilor gi al ministrului
administratiei publice rc. 226 123 5 /2003.

3.2. Motive de ordin economic-financiar.
Motivele de ordin economic gi financiar care justificd inchirierea dreptului de exploatare a

pdqunilor sunt:
o Stimularea gi dezvoltarea sectorului agricol din comunS;
o Cre$terea veniturilor proprii ale bugetului comunei prin:

- stabilirea unor chirii legale, adjudecate prin licitafie publicS;
- plata impozitului pe teren aferent pdgunii inchiriate potrivit Codului Fiscal.

in conformitate cu art.9, alin. (7) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea qi completarea Legii
fondului funciar nr. l8ll99l, ,,resursele Jinanciare rezultate din administrarea pajigtilor
proprietate publicd sau privatd a comunelor, oraselor, respectiv a municipiilor se fac venit la
bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti,
dupd caz."

3.3. Motive de mediu.
Avind in vedere normele legislative privind protecfia mediului gi adaptarea continu[ a

acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraliei publice locale are

responsabilitAfi gi obliga{ii pentru a asigura un mediu s[nitos pentru locuitorii comunei.
Obligafiile referitoare la respectarea condifiilor de mediu subzistd indiferent de tipul de

activitate ales, fiind necesar[ aplicarea tuturor prevederilor pe care legisla(ia specificd, de mediu, le
prevede. Diferen{ierea apare in ceea ce priveqte obligativitatea efectulrii demersurilor ce se impun
in acest sens. Astfel, in cazul gestiunii directe a pdqunilor aceste atribulii revin autoritdtii publice
locale, in timp ce in cazul inchirierii aceste aspecte vor cldea in sarcina crescitorilor de animale
cdrora li se va inchiria pa$unea. Consiliul Local va avea, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in
materie, atributii cu privire la monitorizarea Si exercitarea controlului cu privire la prestarea

serviciului asumat prin contractul incheiat.
4. ELEMENTE LEGATE DE PRET
Prelul de pornire la licitalie pentru inchiriere este 140 lei/ha/an, iar pasul de strigare, in caz de

egalitate a ofertelor, este de l0% din preful de pornire la licitalie.
Chiria se va achita anual, in doul tranqe:
o pflnl la data de 15 iunie - 30oh;
o pinl la data de 15 septembrie - 70oh.

Pentru anul 2018, prima tranqd a chiriei se va achita in termen de 60 de zile de la semnarea

contractului de inchiriere.
Pentru plata cu intarziere a obligatiilor contractuale se datoreazd majordri de intarziere de

O,O7o/o pentru fiecare zi deintarziere, incepAnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadenfd 9i
pdnd la data stingerii sumei datorate inclusiv.

in caz de neplatl a chiriei pana la data de 31 decembrie a fieclrui an calendaristic,
contractul se considerl desfiinfat de drept, flril soma(ie, punere in intirziere gi cerere de

chemare in judecatl.
Contractele de inchiriere incheiate in form[ autenticS gi inregistrate la Primdria comunei

constituie, in condiliile legii, titluri executorii pentru plata chiriei la termenele qi in modalitilile
stabilite in contract.

5. MODALITATEA iNCTTNMNIT
inchirierea se va efectua, in conformitate cu art. 123, alin. (2) din Legea 21512001, privind

administrafia publici local6, republicatd, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, prin licita{ie
deschisi.



6. DURATA iNcnrnrrcnu
Durata inchirierii se stabilegte^pe o perioada de 7 ani .

7. CARACTERISTICILE INCHIRIERII:
o pdgunea va fi folositl pentru pdqunatul animalelor cu respectarea perioadei de p6qunat;
. se vor introduce pe p[gune numai animale inmatriculate/crotaliate gi cu ac]iunile sanitar-

veterinare efectuate;
o chiria$ul este obligat s[ realizeze anual pe cheltuiala SB, lucririle prev6zute in

amenaj amentul pastoral ;
o arderea pajistilor permanente nu este permisa sub nicio form6;
. se vor respecta regulile agro-zootehnice qi se va muta periodic amplasamentul stdnilor in

vederea asigurdrii fertilizdrii unor suprafe{e c0t mai mari de p6gune;

o p6qunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajigti in afara perioadei stabilite
pentru pdgunat este interzisd;

o introducerea pe pajigti a unor specii de animale, altele decit cele stabilite prin
amenajamentele pastorale gi planuri de exploatare este interzisd;

o circulatia pe pajigti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care catzeazd
deteriorarea acestora este interzisS;

o introducerea animalelor pe pajigti lard a deline contract este interzis5.

PRE$EDINTE DE SEDINTA
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