
                                                                                                 Anexa nr.2, la proiect de hotarare 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

 privind închirierea prin atribuire direct sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 83,40 

ha pajiști proprietatea privată a comunei Brănești, județul Dâmbovița  

 

 1.Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 

             Obiectul licitaţiei deschise prin atribuire direct sau prin licitație publică cu strigare a 

suprafeței de 83,40 ha pajiști proprietatea privată a comunei Brănești, județul Dâmbovița, 

identificate după cum urmează:  

Cap. 2.1. Denumirea trupurilor de pajiști care fac obiectul acestui studiu, 

 

Tabelul 2.1- Trupuri de pajiște 

Trupul de pajiște Parcele descriptive 

componente 

Suprafaṭa (ha) 

Nr. Denumire 

1. Brănești- Tisa Tisa 1 18,84 

Tisa 2 17,62 

Total trup Tisa 36,46 

2. Brănești- Tânganu Tânganu 36,76 

Total trup Tânganu 36,76 

3. Brănești -Malul mătuşii Malul mătuşii 10,18 

Total trup Malul mătuşii 10,18 

 TOTAL PASUNE 

COMUNALĂ 

 83,40 

 

 

                 2.Obiectivele locatorului: 

a) menţinerea suprafeţelor de pajişti,  

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi tarlale, cu scopul menţinerii calităţii 

covorului vegetal, 

 c) creşterea producţiei de masă verde pe ha pajişte, 

 d) realizarea de construcţii zoopastorale sau modernizarea celor existente, 

 e) drumuri de acces la construcţiile zoopastorale , 

 f) realizarea de surse de apă potabilă, puţuri, aducţiuni de apă necesare pentru exploataţie.  

 g) respectarea prevederilor Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Brănești.  

 



3.Motive de ordin social 

 

                 În conformitate cu art. 9 alin.2 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare "(2) Pentru punerea in 

valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si  

pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in 

conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane 

fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai 

colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte 

de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, 

proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 

ani. Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) 

crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul 

national al exploatatiilor."  

 

 4.Motive de ordin financiar şi economic  

 

               În conformitate cu art. 9 alin.7 din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 „Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau 

privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.”  

 

 5.Motive de mediu  

 

a.Determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat, 

 b.Respectarea capacităţii de păşunat a pajiştii,  

c.Realizarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale,  

d.Orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii, 

 e.Respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.  

 

6.Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii procedurii 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 / 2013 modificată și completată 

prin Legea 44/2018 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Pentru punerea în valoare 

a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru 

folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primarii, în conformitate cu 

hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau 

juridice având animalele înscrise în RNE a U.A.T. Brănești, încheie contracte de închiriere, în 

condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajiști disponibile, proporţional cu efectivele de animale 

deţinute în exploataţie, pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act 

adiţional, în condiţiile legii, dar fără să se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 

alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 cu modificările şi completările 

ulterioare. Se propune ca procedură de atribuire a contractului de închiriere: -Atribuirea directă 



respectând prevederile Legii 44/2018 care se va desfășura conform cu Regulamentul procedurii 

de atribuire directă, Anexa 3 a Documentației de închiriere. - Licitație publică cu strigare pentru 

suprafețele de pajiști rămase disponibile după atribuirea directă care se va desfășura conform cu 

Regulamentul procedurii de licitație publică cu strigare, Anexa 4 a Documentației de închiriere.  

 

7.Durata închirierii  

Durata închirierii va fi de 7 ani. 

 

 8.Termene de realizare a procedurii de închiriere  

După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Brănești de aprobare a închirierii 

pajiştilor susmenţionate se va proceda la iniţierea procedurii de atribuire a contractului de 

închiriere, conform următoarelor acte normative: OUG 34/2013, HG.1064/2013, Ordinul 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice nr.407/2013, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nr.544/2013 şi prevederilor Codului civil aflat în vigoare. După adoptarea Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Brănești se va proceda la afişarea anunţului publicitar la sediul Primăriei 

comunei Brănești şi la publicarea anunţului publicitar privind licitaţia publică într-un ziar local şi 

pe site-ul instituţiei.  

Licitaţia publică va avea loc la data limită care va fi prevăzută pentru depunerea ofertelor şi 

documentaţiei. 

 

 9.Încheierea contractului de închiriere  

Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul/ofertanţii care va/vor fi declarat/declaraţi 

câştigător/câştigători avându-se în vedere ofertele prezentate în cadrul licitaţiei publice şi 

condiţiile stabilite în caietul de sarcini. În cazul unei singure oferte pentru un lot de pajişte, 

contractul de închiriere se va întocmi prin atribuire directă la preţul oferit care nu poate fi mai 

mic decât preţul de pornire al licitaţiei stabilit prin hotărâre de Consiliul local al comunei 

Brănești. 

 

 10. Nivelul minim al închirierii  

Nivelul minim al chiriei/ha/an care reprezintă şi preţul de pornire a licitaţiei publice se propune a 

fi de :    masă verde/ha inmultit cu 30 lei/tonă aprobat de Consiliul Judeţean Dâmbovița , prin 

hotărârea nr. 296 din 28.12.2020   Exemplu: 7 to/ ha x 30 lei / to, conform Hotarare CJD 
   Pășune  Brănești izlaz comunal 

Nr Specificare  Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Media 

1. Trupul de pǎșune Brănești Brănești Brănești Brănești Brănești Brănești 

2. Suprafața -HA 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 

3. Producția medie 

(to/ha/an) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

4. Producția totalǎ -to 700,56 700,56 700,56 700,56 700,56 700,56 



 

 

 

 


