ROMANIA
JUDETUL NEAMT
C O M U N A BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unor trupuri de pășune, aflate în
domeniului privat al comunei Baltatesti
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand referatul de aprobare a primarului comunei inregistrat la nr.671/19.02.2021 si referatului de specialitate intocmit de
compartimentul de specialitate înregistrat la nr.672/19.02.2021;
Având în vedere:

-

prevederile art.9 alin.(2) din O.UG. nr.34/23.04.2013, privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile H.G. nr.1064/1.12.2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.407/2051/31.05.2013, pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor
de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor
- prevederile art.6, alin.(4) din Ordinul nr.544/21.06.2013, privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe
hectar de pajiste
- prevederile art.362 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
In temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2) lit.c, alin.(6) lit.a, art.139 alin.(3) lit.g și art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Â Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin licitatie publica a suprafețelor de pășune, aflate in proprietatea
privată a comunei Bălțătești, prevăzute în ANEXA nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITATIE conform ANEXEI nr. 2 care face
parte din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba STUDIUL DE OPORTUNITATE conform ANEXEI nr. 3 care face parte din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă CAIETUL DE SARCINI conform ANEXEI nr.4 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aproba DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE privind inchirierea pajistilor, potrivit anexei nr.5
care face parte din prezenta hotărâre.
Art.6. Preţul de pornire al licitaţiei pentru închirierea pășunilor este prevazut în raportul de evaluare
nr.653/18.02.2021, întocmit de Expert evaluator Ciucanu Tatiana.
Art.7. Închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării contractului.
Art.8. Se aproba CONTRACTUL DE INCHIRIERE – model, conform anexei nr.6 – parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.9. Se desemneaza ca membri in comisia de licitatie d-nii consilieri: Vițelaru Cristian, membru
titular și Savin Mihai, membru supleant
Art 10. Se împuterniceşte Primarul comunei Baltatesti să întocmească şi să semneze contractul de
închiriere.
Art 11. Primarul comunei Baltatesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.12. Secretarul general al comunei Baltatesti va comunica şi înainta prezenta hotarâre autoritatilor
si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Bran Ilie
NR.8
DIN 25.02.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
URSACHE ELENA

ANEXA NR.1 LA
HCL NR.8 DIN 25.02.2021

LOTURILE
DESTINATE A FI ÎNCHIRIATE CARE FAC PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL
COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. loturi
scoase la
licitatie
1 lot

1 lot

Denumirea
trupului de
pășune
CĂPRĂRIE –
LOT 2
NCP - 50474
PIETRICICA
BOLOVAN –
NCP - 461
TOTAL

Pret pornire
licitatie

115 lei/ha/an

100 lei/ha/an

Animale
Bovine
Ovine
Caprine
Bovine
Ovine
Caprine

Suprafaţa
totală
38,5652 ha

28,3798 ha
66,9450 ha

Anexa nr.2 la Hotarârea
Consiliului Local Bălţăteşti
Nr. 8 din 25.02.2021
REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITAŢIE
privind închirierea pajiştilor, aflate în proprietatea privată, a comunei Balţăteşti
CAP. I DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
Prezentul regulament stabileşte conţinutul-cadru al caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere,
instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere a păşunilor, aflate în proprietatea privată a comunei, precum
şi cadrul general privind contractele de închiriere de bunuri proprietate privată, în aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştelor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2
(1) Contractul de închiriere are ca obiect bunurile proprietate privată a Comunei Bălţăteşti .
(2) Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o durată de 10 ani, începând cu data semnării
lui, conform OUG nr. 34/2013, art.9 alin. 2.
ART. 3
Pentru ţinerea evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de închiriere şi la derularea
contractelor de închiriere, se întocmesc şi păstrează două registre:
a) registrul “Oferte”, care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de
închiriere;
b) registrul “Contracte”, care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de închiriere.
ART. 4
(1) Se întocmeşte dosarul închirierii pentru fiecare contract atribuit şi se păstrează atâta timp cât contractul de închiriere
produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului de închiriere.
(2) Dosarul închirierii trebuie să cuprindă:
a) studiu de oportunitate al închirierii;
b) hotărârea de aprobare a închirierii;
c) anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere şi dovada transmiterii acestora spre publicare;
d) documentaţia de atribuire;
e) ofertele declarate câştigătoare însoţite de documentele care au stat la baza acestei decizii;
f) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;
g) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul atribuirii directe;
h) contractul de închiriere semnat.

CAP. II PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE INIŢIERE A ÎNCHIRIERII
SECŢIUNEA 1 – Iniţiativa închirierii
ART. 5
(1) Închirierea are loc ca urmare a solicitării crescătorilor de animale membrii ai colectivitãţii locale sau care au sediul social
pe teritoriul localităţii Bălţăteşti, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, în baza
unei cereri depuse de aceştia sau la iniţiativa locatorului.

(2) Suprafeţele de pajişti rãmase disponibile dupã satisfacerea nevoilor colectivitãţii locale, pot fi contractate crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, în baza cererilor crescătorilor de animale, proporţional cu
efectivele de animale deţinute în exploataţie.
(3) Initiativa închirierii are la baza studiului de oportunitate care cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea si identificarea bunului care urmează să fie inchiriat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică realizarea inchirierii;
c) nivelul minim al chiriei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere;
e) durata estimată a inchirierii;
(4) Studiul de oportunitate se aprobă de către locator.
SECTIUNEA a 2-a – Procedura de atribuire
ART. 6
Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de inchiriere pãşuni:
a) licitaţia publicã – procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;
b) atribuirea directă – procedura prin care locatorul negociază clauzele contractuale, inclusiv chiria, cu unul sau mai mulţi
participanţi la procedura de atribuire a contractului de inchiriere, procedura aplicata in cazul in care a fost depusa o singura oferta
valabila sau exista mai multe oferte valabile cu aceeasi oferta de pret.
SECTIUNEA a 3-a – Documentaţia de atribuire
ART. 7
Art 1.
Caietul de sarcini se elaborează in conformitate cu prevederile
- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991.
- Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a
pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
- Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
- Legea 44/2018 privind modificarea şi completarea OG 34/2013
(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă urmatoarele elementele:
- informatii generale privind obiectul inchirierii
- scopul inchirierii
-obiectul inchirierii si conditii privind incheierea contractului
-conditii obligatorii privind exploatarea inchirierii
-durata contractului de inchiriere
-nivelul minim al chiriei
-garantii
- regimul bunurilor utilizate de locatar in derularea inchirierii
- obligatiile privind protectia mediului si a persoanelor
- condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
- clauzele referitoare la incetarea contractului de inchiriere
ART. 8
(1) După elaborarea caietului de sarcini, se întocmeste documentaţia de atribuire.
(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
(3) Documentaţia de atribuire va cuprinde urmatoarele elementele:
- Informatii generale privind locatorul
- Instrucţiuni privind organizarea si desfăsurarea procedurii de inchiriere;
- Caietul de sarcini;
- Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
- Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare;
- Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
- Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

(4) Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o
solicitare în acest sens, prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie.
(5) Pretul Caietului de sarcini este de 50 lei (este valabil atât pentru prima licitaţie cât şi pentru atribuirea directă)
(6) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei (se achită pentru fiecare ofertă depusă în parte şi nu se va restitui niciunuia
dintre ofertanţi).
(7) Garanţia de participare la licitaţie este de 2% din valoarea contractului pe un an (se restituie la participanţii care nu câştigă
licitaţia iar la cei câştigători intră în plata chiriei pentru primul an de contract).
(8) Garanţia de bună execuţie este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii lunare.
SECTIUNEA a 4-a – Reguli privind anunţul de licitaţie
ART. 9
(1) În cazul procedurii de licitaţie, autoritatea contractantă are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI - a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte
medii
ori
canale
publice
de
comunicaţii
electronice.
(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă şi trebuie să cuprindă
cel puţin următoarele elemente:

a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
datele de contact, persoana de contact;
b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat;
c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data limită pentru solicitarea clarificărilor;
d) informaţii privind ofertele: data - limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele,
numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei;
g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data - limită
pentru depunerea ofertelor.
(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a
documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:
a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de
atribuire;
b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din
documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care
se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.
(8) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire
la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea
contractantă a perioadei prevăzute la alin. (8) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie
pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor.
(10) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
(11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări.
(12) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate
persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
(13) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (11), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul
la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor.
(14) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea
contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (13), acesta din urmă are totuşi obligaţia
de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data - limită de depunere a
ofertelor.
(15) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse
cel puţin două oferte valabile.

SECTIUNEA a 5-a
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăsurarea procedurii de inchiriere
ART. 10
Instrucţiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de inchiriere se elaborează de către locator si sunt prezentate in
cadrul documentaţiei de atribuire.
ART. 11
Instrucţiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de inchiriere se elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât si
pentru procedura atribuirii directe.
SECTIUNEA a 6-a
Instrucţiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor
ART. 12
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
(2) Ofertele se redactează în limba română.
(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior
şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări,
ştersături sau modificări;
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii contractante;
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi
domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea contractantă şi prevăzut în
anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită

de autoritatea contractantă.
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data - limită pentru depunere,
stabilite în anunţul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei - limită
pentru depunere se returnează nedeschisă.
(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora,
autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului - verbal prevăzut la alin. (15) de
către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de
sarcini al licitaţiei.
(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul
acesteia întocmeşte un proces - verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc
criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie.
Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
(16) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (15), comisia de evaluare
întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.
(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă
informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele
excluderii.
(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile,
autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea
procedurii prevăzute la alin. (1) - (13).

SECTIUNEA a 7-a Comisia de evaluare
ART. 13
(1)La nivelul autorităţii publice contractante se organizează o comisie de evaluare, componenţa acesteia fiind aprobată prin dispoziţie
a primarului care adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea
şi desfăşurarea licitaţiei.
(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi
mai mic de 5.
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt:

a) reprezentanţi ai consiliilor locale precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care locatorul este unitatea administrativ - teritorială;
b) în cazul în care, pentru bunul care face obiectul închirierii este necesară parcurgerea procedurii de
reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare
poate include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
(4) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin
dispoziţia primarului;
(5) Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de locator dintre reprezentanţii acestuia
în comisie.
(6) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru
experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva închirierii bunului proprietate
privată aceştia neavând calitatea de membri.
(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute la alin. (6)

beneficiază de un vot consultativ.
(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese
astfel:
- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură
să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
- Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
- Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea
sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.
- Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea
excluderii din procedura de atribuire.
- Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II - lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II - lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi;
c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de
conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;
d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului şi/sau
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II - lea inclusiv
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.
- Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al II - lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul entităţii contractante.
(10) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate,
imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul - limită de depunere a ofertelor, care se
va păstra alături de dosarul închirierii.
(11) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată locatorul despre existenţa
stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.
(12) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în
imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
(13) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor;
d) întocmirea raportului de evaluare;
e) întocmirea proceselor - verbale;
f) desemnarea ofertei câştigătoare.
(14) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
(15) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(16) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi
documentelor cuprinse în ofertele analizate.
CAP. III ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
SECTIUNEA 1 Depunerea ofertelor
ART. 14

(1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, din UAT Comuna Bălţăteşti care vor face dovada că sunt
deţinători de animale trecute în Registrul naţional al exloataţiilor (dovadă
de la medicul veterinar) şi Registrul Agricol (adeverinţă) care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia
de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul
consolidat al statului şi către bugetul local;
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică
anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ - teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat
contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la
desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

SECTIUNEA a 2-a Licitaţia
ART. 15
(1) În cazul procedurii de licitaţie, autoritatea contractantă are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI - a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte
medii ori canale publice de comunicaţii electronice.
(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă şi trebuie să cuprindă
cel puţin următoarele elemente:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoana de contact;
b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
închiriat;
c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
documentaţiei, dacă este cazul; data - limită pentru solicitarea clarificărilor;
d) informaţii privind ofertele: data - limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă;
e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei;
g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data - limită
pentru depunerea ofertelor.
(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a
documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:
a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de
atribuire;
b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din
documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care
se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

(8) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire
la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea
contractantă a perioadei prevăzute la alin. (8) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie
pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor.
(10) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
(11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări.
(12) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate
persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
(13) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (11), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul
la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor.
(14) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea
contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (13), acesta din urmă are totuşi obligaţia
de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data - limită de depunere a
ofertelor.
(15) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse
cel puţin două oferte valabile.
SECTIUNEA a 3-a Criterii de atribuire a contractului de închiriere
ART. 16
(1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:
a) cel mai mare nivel al chiriei;
b) capacitatea economico - financiară a ofertanţilor;
c) protecţia mediului înconjurător;
d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.

(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie proporţională cu
importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi eficiente
economic a bunului închiriat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar
suma acestora nu trebuie să depăşească 100%.
(3) Autoritatea contractantă trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire,
potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2).
(4) Ponderea acestora pentru atribuirea contractului de inchiriere sunt:
- 39% pentru cel mai mare nivel al chiriei;
- 21% pentru capacitatea economico - financiară a ofertantului;
- 20%,pentru protecţia mediului înconjurător;
- 20% pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.

SECTIUNEA a 4-a Determinarea ofertei câstigătoare

ART. 17
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în
documentaţia de atribuire.
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale
documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către autoritatea contractantă ofertanţilor în
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în
favoarea unui ofertant.
(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 336
alin. (2) - (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte
să întrunească condiţiile prevăzute la art. 336 alin. (2) - (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. În caz contrar, se aplică
prevederile art. 336 alin. (18) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul - verbal în care se va preciza
rezultatul analizei.
(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului - verbal prevăzut la alin. (9) de către toţi membrii
comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.
(12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un
proces - verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii
acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
(13) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi
lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu
confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
(15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitaţiei.
(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la art. 340 alin. (2) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ . Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor
de atribuire.
(17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul
obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în
funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.
(18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul - verbal care trebuie semnat de toţi membrii
comisiei.
(19) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi
lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.
(20) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
(21) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a, un anunţ de
atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoana de contact;
b) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a;
c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
d) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
e) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;
f) durata contractului;
g) nivelul chiriei;
h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;
i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
(23) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu
confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii
câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau
a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

(26) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data
realizării comunicării prevăzute la alin. (23).
(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă
anulează procedura de licitaţie.
(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie.
(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 336 alin. (1) - (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ .
SECTIUNEA a 5-a Anularea procedurii de licitaţie
ART. 18
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 341 alin. (20) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , autoritatea contractantă are
dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile
legale care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiţii:
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca
efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la
încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .
(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile
lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret
care a determinat decizia de anulare.
CAP. IV CONTRACTUL DE INCHIRIERE
SECTIUNEA 1 Încheierea contractului de inchiriere
ART.19
(1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
(3) Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului înainte de expirarea termenului.
(4) Predarea - primirea bunului se face prin proces - verbal în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei.
SECŢIUNEA a 2-a Neîncheierea contractului
ART.20

(1) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului
prevăzut la art. 341 alin. (26) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.
(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor interese.
(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se
anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi
valabilitatea.
(4) Daunele - interese prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află
sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.
(5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din
cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a
executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în
condiţiile în care aceasta este admisibilă.
(6) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică
prevederile alin. (3).
(7) În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea
la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, dacă posibilitatea de
ajustare a fost prevăzută în documentaţia de atribuire.

SECŢIUNEA a 3-a Sancţiuni
ART.21
(1) Constituie contravenţii aplicabile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit
legii penale, infracţiuni:
a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 335 alin. (3), art. 341 alin. (21) şi (26) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
b) încălcarea prevederilor art. 335 alin. (7), art. 337, art. 341 alin. (20) şi (22) - (25) şi art. 342 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control.
(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
SECTIUNEA a 4-a Drepturi si obligatii
ART.22 Drepturi şi obligaţii

(1) Autorităţile prevăzute la art. 287 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sau titularul dreptului de
administrare, după caz, au următoarele drepturi şi/sau obligaţii:
a) să predea bunul pe bază de proces - verbal, în termenul prevăzut la art. 343 alin. (4) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ ;
b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere;
c) să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere în condiţiile art. 334 alin. (5) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; în caz contrar, autorităţile prevăzute la art. 287 din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ sau titularul dreptului de administrare, după caz, sunt obligaţi să restituie
garanţia la încetarea contractului;
d) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit destinaţiei sale, şi
să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop;
e) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea condiţiilor închirierii,
având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de către titularul dreptului
de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit;
f) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.
(2) Titularul dreptului de închiriere are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite;
b) să plătească chiria, în avans, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;
c) să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de sarcini;
d) să solicite autorităţilor prevăzute la art. 287 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sau titularului
dreptului de administrare, după caz, reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de
folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate;
e) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii normale ce îi incumbă, în
vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
f) să restituie bunul, pe bază de proces - verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în
starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă exploatării normale;
g) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.
(3) Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale
de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul autorităţilor prevăzute la art. 287 din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ sau titularului dreptului de administrare, după caz, la reţinerea contravalorii
acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia.
ART. 23 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.

(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.
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;
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 concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale
cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.
(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.
ART.24 Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
Locatorul răspunde de: după încheierea contractului de închiriere responsabilităţile de mediu revin
locatarului.
Locatarul răspunde de: îdeplinirea tuturor responsabilităţilor de mediu prevăzute în documentaţia de atribuire
a contractului precum şi în legislaţia specifică aflată în vigoare, pe toată durata contractului de închiriere.
ART.25 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.
ART.26 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.
ART.27 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;
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.
ART.28 Radierea închirierii
În cazul în care în cartea funciară a fost notat contractul de închiriere, radierea acestei notări se efectuează în
baza actului emis de autorităţile prevăzute la art. 287 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sau de
titularul dreptului de administrare, după caz, prin care se comunică intervenirea rezilierii.

Primar,
Acozmei Emilia
____________
Întocmit,
Cons. juridic Verşanu Diana
____________

Anexa nr.3 la Hotarârea
Consiliului Local Baltatesti
Nr. ___ din _________2021
STUDIU DE OPORTUNITATE
privind inchirierea suprafeţelor de pajisti aflate in
proprietatea privata a comunei Baltatesti,din judetul Neamt
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, consiliile locale ale
comunelor, vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de închiriere pânã la data de 1 martie a ficãrui an.
1.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat
Păsuni comunale aflate în proprietatea privata a comunei Baltatesti, după cum urmează :
- Pietricica Bolovan – NCP 461 – LOT 4 – rest ;
- Caprarie - NCP 50474 - lot 2
2. 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 ha de pajişte.
d) realizarea de stani noi.
e) drumuri de acces la constructiile zoopastorale.
2.1.Motive de ordin social
Pana la aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor comunei Baltatesti , crescatori de animale,
privind inchirierea pasunilor de pe raza localitatii.
În conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34/2013 cu modificarile si completarile ulterioare,pentru punerea în valoare a
pajistilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraselor, respective al municipiilor si pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile
administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale,
personae fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, prin atribuire directa , în condiţiile legii,
pentru suprafeţele de pajisti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maxim 10 ani.”
2.2.Motive de ordin financiar
In conformitate cu art. 9 alin. (7) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 cu modificarile si completarile ulterioare -privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraselor, respectiv a
municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.”
2.3.Motive de mediu
a) determinarea părţilor din pajiste care sunt oprite de la păsunat;
b) capacitatea de păsunat a pajistii;
c) parcelarea păsunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale;
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare si exploatării raţionale a pajistii.

3. Nivelul minim al chiriei
Conf. Legislatiei in vigoare, valoarea minima a chiriei se stabileste tinand cont de :
- OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
-Hotararea 217/16.12.2020 , emisa de Consiliul Judetean ;
- Caietul de sarcini ;
-Amenajament pastoral:
- Raport de evaluare intocmit de Expert evaluator Ciucanu Tatiana .
4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere si justificarea alegerii procedurii;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,pentru punerea în valoare a
pajistilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile
administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale,
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de
pajisti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maxim10 ani.”
Se propune ca procedurã de atribuire a contractului de inchiriere, licitatia publicã , conform Regulamentului procedurii de
licitatie.

5. Durata estimată a inchirierii
Durata contractului de inchiriere este de 10 ani, conform art.9, alin.(2) din OUG nr.34/2013.

INTOCMIT ,
RESPONSABIL TEHNIC UAT

BURAGA MARIA

Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului Local Bălţăteşti
nr. 8 din 25.02.2021
CAIET DE SARCINI
privind închirierea prin licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate
în proprietatea privată a comunei Bălţăteşti
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA BĂLŢĂTEŞTI
1.Informatii generale privind obiectul închirierii
Prezentul Caiet de sarcini cuprinde date referitoare la obiectul și durata închirierii,
condițiile de exploatare a terenului, clauze financiare, cerințe impuse de organizator,
pentru pajiștile în suprafață totala de 66.9450 hectare aparținând U.A.T. comuna
Bălţăteşti, județul Neamț.
Având în vedere prevederile:
1. OUG nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
2. HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
3. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
4. OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor
măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
5. Ordin MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime
de animale pe hectar de pajişte.
6. Ordin MADR nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune
şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor.
2. Obiectul inchirierii
2.1. Obiectul închirierii îl reprezintă terenuri agricole - categoria de folosință
pășune - în suprafață totală de 66,9450 hectare.
2.2.Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al U.A.T.
comuna Bălţăteşti, județul Neamț, sunt aferente localității Bălţăteşti în suprafață totală
de 66,9450 hectare și se regăsesc descrise parcelar ori cadastral în tabelul 1.
2.3. Păşunile sunt parcelate şi sunt situate în extravilanul localităţilor Bălţăteşti ,
aparţinând domeniul privat al comunei Bălţăteşti.
2.4. Parcelele se închiriează în vederea întreţinerii, amenajării, îmbunătăţirii
calităţii şi folosirii acestora pentru păşunat.
2.5. Parcelele sunt libere de sarcini şi intra în folosinţa locatarului odată
cu semnarea contractului, după constituirea garanţiei de către titularul
dreptului de închiriere.
2.6. Parcelele se vor închiria numai persoanelor fizice sau juridice din UAT comuna
Bălţăteşti care vor face dovada că sunt deţinători de animale trecute în Registrul
Naţional de Evidenţă al Animalelor (dovadă de la medicul veterinar) şi Registrul Agricol
(adeverinţă registru agricol).

Tabelul 1.
U.A.T. comuna Bălţăteşti , situația terenurilor ocupate de pajiști, propuse
pentru închiriere
Nr. loturi
scoase la
licitatie
1 lot

1 lot

Denumirea
trupului de
pășune
CĂPRĂRIE –
LOT 2
NCP - 50474
PIETRICICA
BOLOVAN –
NCP - 461
TOTAL

Pret pornire
licitatie
115 lei/ha/an

100 lei/ha/an

Animale
Bovine
Ovine
Caprine
Bovine
Ovine
Caprine

Suprafaţa
totală
38,5652 ha

28,3798 ha
66,9450 ha

Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii :
Până la acestă dată s-au înregistrat o serie de solicitări, din partea locuitorilor
comunei Bălţăteşti, crescători de animale, privind închirierea păşunilor de pe raza
localităţii.
Îmbunătățirea nivelului de producție și utilizarea pășunilor reprezintă o prioritate
a Primăriei comunei Bălţăteşti, și se dorește a se realiza în corelație directă cu cantitatea
și calitatea producțiilor animaliere obținute, în special din exploatarea speciilor de bovine
si ovine.
Scopul închirierii este punerea în valoare a păşunii, folosirea optimă a acesteia
şi în vederea obţinerii unor venituri suplimentare pentru bugetul comunei Bălţăteşti.
Motivul de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea
închirierii:
- administrarea eficientă a domeniului public al comunei Bălţăteşti , pentru
atragerea de venituri la bugetul local;
- prin închirierea terenului, comuna Bălţăteşti urmăreşte să obţină venituri
suplimentare la bugetul său, să evite degradarea factorilor de mediu;
- contractul de închiriere transferă responsabilitatea viitorului locatar cu privire la
respectarea condiţiilor de mediu, printre care cele mai importante sunt: gestionarea
eficientă a dejecţiilor animaliere, luarea măsurilor pentru diminuarea şi poluarea solului
şi a apei subterane, fiind interzisă depozitarea produselor secundare (lână), deşeuri
menajere, animale moarte etc.;
- prin închiriere se încurajează iniţiativa particulară şi se încearcă accesarea de
programe europene în scopul realizării unor obiective, care să corespundă cerinţelor U.E.
Apariţia unor investitori în zonă, va avea ca efect dezvoltarea economică a localităţii;
- se propune închirierea acestei suprafeţe, astfel asigurându-se o exploatare
corespunzătoare, o întreţinere permanentă şi o îmbunătăţire funciară a terenului.
- aplicarea măsurilor ce trebuie respectate la începutul fiecărui sezon de păşunat
cu privire la curăţirea păşunilor, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiuni
sanitar veterinare obligatorii, precum şi lucrări de distrugere a muşuroaielor, curăţarea
de pietre, mărăcin şi de vegetaţie arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor şi
executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile.
3. Durata închirierii

3.1. Terenul se închiriază pe o durată de 10 de ani, cu posibilitatea revizuirii
anuale a contractului de inchiriere, inclusiv a prețului chiriei, conform legislației în
vigoare.
3.2. Terenul se inchiriază doar pentru desfăşurarea activităţii de păşunare a
animalelor.
3.3. Locatarul are dreptul de a realiza lucrări de interes public in interiorul
amplasamentului, cu condiţia notificării intenţiei către autoritatea contractantă cu cel
puţin 30 de zile înainte.
3.4. Investiţia se va realiza în conformitate cu prevederile Planul urbanistic general
al comunei Bălţăteşti.
3.5. La construcţie se va folosi lemn şi materiale de construcţie durabile din
producţia internă şi/sau externă.
3.6. Amplasarea în teren, ca şi accesele, vor fi proiectate astfel încât să se asigure
buna circulaţie în zonă.
3.7. Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia mediului.
3.8. Se pot prevedea soluţii alternative de asigurare a încălzirii şi alimentării cu
apă, cu obţinerea, în prealabil, a acordurilor legale privind natura combustibilului.
Lucrările se suportă în totalitate de către locatar.
3.9. În condiţiile realizării unor investiţii de interes public, suprafeţele închiriate
pot fi diminuate după anunţarea prealabilă a locatarului, cu diminuarea corespunzătoare
a chiriei.
4.Condiţii de exploatare a terenului
4.1.Terenurile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, vor fi folosite doar
pentru pășunatul animalelor.
4.2. Locatarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct terenul, pentru care
va plăti o chirie la valoarea stabilită prin Contractul de închiriere în urma licitației
publice. Chiria împreună cu taxa pe teren calculată în conformitate cu prevederile din
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se constituie venit propriu al
administrației locale.
Pentru suprafața de pășune care se închriază, locatarul are obligația realizării
lucrărilor de exploatare rațională și întreținere a acestor pășuni conform cu prevederile
din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile U.A.T. Bălţăteşti. Extrasul din
amenajamentul pastoral se pune la dispoziție fiecărui beneficiar de contract de
închiriere, ca anexă la contract.
5. Clauze financiare
5.1.
a) Din Raportul de evaluare întocmit de Expert evaluator proprietăţi imobiliare şi
bunuri mobile – Ciucanu Tatiana, membru ANEVAR reiese preţul minim de pornire a
licitaţiei în vederea închirierii pajiştii astfel:
- Căprărie – Bălţăteşti – 115 lei/ha/an
- Pietricica Bolovan – 100 lei/ha/an
Astfel, în conformitate cu prevederilor O.G. nr. 34/2013, art. 9, pct. 7^1 („Preţul
închirierii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea
producției de iarba disponibilă si obligațiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiștii
permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral”) coraborate
cu prevederile art. 6 alin. (3) și (4) ale Hotarării Guvernului nr. 1064/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 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 ((3) În condiţiile art. 9 alin. (7 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013, nivelul minim al preţului concesiunii/închirierii se stabileşte prin diferenţa
dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu
implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv investiţii/materiale şi
lucrări anuale prevăzute în acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producţia anuală
disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în condiţiile legii, prin hotărârile
consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform
prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.) au fost stabilite pretul minim al chiriei pentru
trupurile de pășune de mai sus.
5.2. Preţurile minime al chiriei de pornire a licitaţiei privind închirierea terenurilor
este de:
- Căprărie – Bălţăteşti – 115 lei/ha/an
- Pietricica Bolovan - Bălţăteşti – 100 lei/ha/an
care a fost determinate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
5.3. Preţul de închirieire licitat, care va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul
5.2 de mai sus, va fi indexat cu rata anuală a inflaţiei.
5.4. Chiria se va achita în termen de 20 de zile de la adjudecarea licitației, în
primul an, iar apoi plata chiriei se face în două tranşe: 30 % până la data de 30
septembrie a fiecărui an şi 70% până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.
5.5. Pretul Caietului de sarcini este de 50 lei (este valabil atât pentru prima
licitaţie cât şi pentru atribuirea directă)
5.6. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei (se achită pentru fiecare ofertă
depusă în parte şi nu se va restitui niciunuia dintre ofertanţi).
5.7. Garanţia de participare la licitaţie este de 2% din valoarea contractului pe un
an (se restituie la participanţii care nu câştigă licitaţia iar la cei câştigători intră în plata
chiriei pentru primul an de contract).
5.8. Garanţia de bună execuţie este obligatorie şi se stabileşte la nivelul
contravalorii a două chirii lunare.
6. Criteriile de atribuire a contractului de închiriere
6.1. Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: cel mai mare nivel al
chiriei, capacitatea economico - financiară a ofertanţilor, protecţia mediului înconjurător
și condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.
-

6.2. Ponderea acestora pentru atribuirea contractului de inchiriere sunt:
39% pentru cel mai mare nivel al chiriei;
21% pentru capacitatea economico - financiară a ofertantului;
20%,pentru protecţia mediului înconjurător;
20% pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.

7. Condiţii de participare (obligatorii)
7.1 Solicitanți pentru inchirierea pajiștilor U.A.T. comuna Bălţăteşti pot fi
crescători de animale din cadrul comunității locale (deținători de exploatație înregistrată
pe raza U.A.T. comuna Bălţăteşti , județul Neamț) și/sau Organizații/Asociații locale ale
crescătorilor de animale, legal constituite tot din cadrul comunităților locale.
7.2. Vor fi admiși la licitația publică în vederea închirierii doar crescătorii de
animale persoane fizice și juridice care vor depune la Registratura Primăriei comunei

Bălţăteşti dosarul de participare la licitaţie, până la data și ora stabilite de către Primăria
comunei Bălţăteşti și anunțate prin Anunț public cu respectarea legislației în vigoare.
7.3. Reguli privind oferta
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta prin specificarea: nivelului chiriei,
capacitatății economico-financiare pe care o deține prin declararea capacitații de plată,
răspunderii privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului, răspunderii privind
respectarea condițiilor specifice impuse de natura bunului închiriat prevăzute în
Amenajamentul pastoral al comunei Bălţăteşti;
(2) Ofertele se redactează în limba română.
(3) Ofertele se depun la Registratura Primăriei comunei Bălţăteşti care se primesc
până, cel târziu, ora 10,00, în ziua desfăşurării licitaţiei, conform precizărilor din anunţul
de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de
Primăria comunei Bălţăteşti, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data
şi ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.
Plicul exterior va trebui să conţină:
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări privind numărul de animale înscrise în
registrul agricol, cu solicitarea precisă a parcelelor și suprafețelor cu număr trup pășune
și lot – anexa nr. 1 la caietul de sarcini;
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor:
- declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a
mediului – anexa nr. 2 la caietul de sarcini;
- declaratie pe propria răspundere privind respectarea condițiilor specifice impuse
de natura bunului închiriat prevăzute în Amenajamentul pastoral al comunei Bălţăteşti –
anexa nr. 3 la caietul de sarcini;
- declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna – anexa nr. 4 la caietul
de sarcini;
- declarație de imparțialitate
– anexa nr. 5 la caietul de sarcini;
- dovada (adeverinţă) că animalele pentru care se solicită păşune sunt înscrise în
RNE și registrul agricol din cadrul Primăriei comunei Bălţăteşti;
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini care este de 50
de lei respectiv dovada achitării contravalorii taxei de participare la llicitaţie în valoare
de 100 lei, precum şi a garanției de participare la licitaţie care este 2% din valoarea
contractului pe un an, care se restituie necâștigătorilor;
d) copie după actul de identitate sau documentele de înfiinţare şi funcţionare: cod
fiscal actul constitutiv, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din
care să rezulte şi codul unic de înregistrare, după caz;
e) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate
faţă de bugetul local;
f) procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin
reprezentant;
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu - zisă -anexa 6 la caietul de
sarcini, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul
social al acestuia, după caz.
(6) Oferta va fi depusă într-un exemplar care va fi semnată de către ofertant.
(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o
perioada de 60 de zile de valabilitate.
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
persoanei interesate.
(11) Oferta depusă la o altă adresă a Primăriei comunei Bălţăteşti decât cea
stabilită sau după expirarea datei - limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită
pentru deschiderea acestora, primăria comunei Bălţăteşti urmând a lua cunoştinţă de
conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal prevăzut la alin. (15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către
ofertanţi.
(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de
valabilitate prevăzute în prezentul caietul de sarcini.
(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces - verbal în care menţionează
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele
excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul - verbal se semnează
de către toţi membrii comisiei de evaluare.
(16) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (15),
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl
transmite Primăriei comunei Bălţăteşti.
(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel
puţin două oferte valabile, primăria comunei Bălţăteşti este obligată să anuleze
procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin.
(1) - (13).
Drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractul de închiriere.
7.4. Nu vor fi admişi la procedura de inchiriere participanți care:
a) se află în procedura reorganizării judiciare, insolvență sau a falimentului;
b) dosarul de participare la procedură este incomplet;
c) prezintă unul din certificatele solicitate în afara termenului de valabilitate;
d) au datorii faţă de bugetul local înscrise în certificatul fiscal;
c) nu au exploatația sau animalele înscrise în RNE şi Registrul agricol pe UAT
comuna Bălţăteşti, județul Neamț.
8.Condiţii obligatorii privind exploatarea închirierii
8.1. Destinația: organizare pășunat pe specii de animale: bovine, ovine, caprine;
8.2. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul concedentului sa rezilieze
unilateral contractul de inchiriere, după un preaviz de conformare de 30 zile.
8.3. Locatarului îi este interzisă creșterea la stână sau pe lângă stână a suinelor
pentru a evita degradarea terenului.
8.4. Locatarul are obligația să asigure exploatarea prin pășunat, eficace în regim
de continuitate și de permanenţă a terenului ce face obiectul închirierii. In acest scop el
trebuie să respecte încărcătura de animale/ha impusă prin Amenajamentul pastoral al
comunei Bălţăteşti, prezentând în acest sens în fiecare an, o declarație pe propria
răspundere privind efectivul anual de animale scoase la pășunat, declarație ce va fi
depusa la registratura Primăriei comunei Bălţăteşti până cel târziu în data de 01 martie a
anului respectiv. Dacă din datele prezentate în declarație reiese că nu este respectată
încărcătura minimă impusă, pentru lotul respectiv şi dacă nu se respectă data maximă
de depunere a declarației, atunci contractul se reziliază de drept.

Locatarul are obligaţia de a accepta la păşunat orice animal, proprietate
a unui cetăţean din comuna Bălţăteşti. Dacă există suspiciuni din partea locatarului în
ceea ce priveşte starea de sănătate a animalelor ce urmează să fie introduse în turmă,
acesta poate solicita un Certificat de sănătate emis de către medicul veterinar din
comuna Bălţăteşti, emis pentru animalele în cauză.
8.5. De asemenea locatarul va respecta toate legile în vigoare cu privire la
obiectul închirierii și va ține cont de Strategia privind organizarea activității de
îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu şi lung,
aprobată prin Ordinul comun al Ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor şi al
Ministrului administrației publice nr. 226/235/2003, cu modificările și completările
ulterioare.
8.6. Locatarul va efectua anual, conform cu prevederile obligatorii din
Amenajamentul pastoral, lucrări de fertilizare cu îngrășăminte organice, acestea
exercitând un efect ameliorativ asupra însușirilor fizice, chimice si trofice ale solului. O
metodă simplă, deosebit de eficientă și foarte economică este fertilizarea prin târlire,
conform Amenajamentului pastoral.
8.7. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligația să respecte toate
prevederile şi procedurile ce decurg din legislația privind protecția mediului.
8.8. Inainte de ieșirea la pășunat se va face controlul sanitar - veterinar al
animalelor prin certificatele eliberate de circumscripția sanitar - veterinară.
8.9. Locatarul are obligația să anunțe circumscripția sanitar – veterinară si
Primăria comunei Bălţăteşti, în termen de 48 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor,
apariția unor boli infectocontagioase sau a mortalității animalelor.
8.10. Locatarul este obligat să plătească anual chiria și taxa pe terenul extravilan
care face obiectul contractului de închiriere conform Codului fiscal si a Hotărârii
Consiliului Local Bălţăteşti , privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale.
8.11. Locatarul nu poate subînchiria sau cesiona, în tot sau în parte, terenul și
lucrările ce fac obiectul contractului de închirieire.
8.12. Locatarul este obligat să întrebuințeze bunul imobil – terenul – potrivit
destinației sale – adică pășune.
8.13. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciții săi să controleze modul cum
este folosit și întreținut de către locatar terenul închiriat și să ia măsurile ce se impun în
vederea unei bune întrețineri și folosirii judicioase, potrivit destinației stabilite în cadrul
licitației.
8.14. Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate și permanență pentru
scopul în care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinație sunt interzise
8.15. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen ori prin
oricare altă clauză de încetare stipulată prin Contractul de închiriere, locatarul este
obligat să restituie locatorului, în deplina proprietate, bunurile de retur în mod gratuit și
libere de orice sarcini, fără nici o pretenție de despăgubire.
8.16. Obligațiile si atribuțiile utilizatorului de pășune sunt descrie și impuse prin
prin Amenajamentul pastoral pentru pajiștile U.A.T. comuna Bălţăteşti, anexă la
contractul de inchiriere.
9. Incetarea închirierii
9.1. Incetarea închirierii prin expirarea duratei
9.1.1. La termenul prevăzut în contract, de încetare a închirierii, locatarul are
obligaţia de a preda toate bunurile ce au făcut obiectul închirierii şi cele ce au rezultat în
urma investiţiilor făcute de el, gratuit şi libere de orice sarcini.
9.1.2. Locatarul va prezenta, din partea administratiei financiare în raza careia se
află bunul închiriat, dovada eliberarii de orice sarcina a obiectivelor închiriate, după care,

locator și locatar, se va întocmi un proces-verbal de predare a obiectului închiriat şi a
bunurilor dobândite pe perioada închirierii şi destinate închirierii.
9.1.3. La sfârşitul închirierii, locatorul are facultatea de a prelua pe bază de
contract: materialele aprovizionate şi alte obiecte mobiliare rămase la dispoziţia
locatarului, instalaţiile ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al închirierii, precum şi
alte bunuri ce se vor conveni între părţi, la preţuri actualizate. Intenţia de preluare va fi
adusă la cunoştinţa locatarului cu 2 ani înainte de terminarea închirierii.
9.2. Incetarea închirierii prin răscumparare
9.2.1. Pentru cazurile de interes public, închiriere poate fi răscumpărată locatorul
asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă,
adecvată şi efectivă. Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de
autoritatea comunală sau prin Hotărâre de Guvern.
9.2.2. In cazul prezentat la pct. 9.2.1. se va întocmi o documentaţie tehnicoeconomică în care se va stabili preţul răscumpărării. In acest caz de încetare a închirierii,
nu se percep daune.
9.2.3. Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării, urmează să se
adreseze instanţei de judecată sau arbitrale.
9.3. Incetarea închirierii prin retragere
9.3.1. In situaţia în care locatarul nu respectă obligaţiile asumate prin contract ori
prevăzute în caietul de sarcini, închirierea se retrage şi contractul se reziliază.
Constatarea nerespectării obligaţiilor se face de către organele de control prevăzute în
prezentul caiet de sarcini.
9.3.2. Locatorul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale
locatarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de deplin
drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă locatarul nu îşi
îndeplineşte sarcinile în acest interval
9.4. Incetarea închirierii prin renunţare
9.4.1. Locatarul poate renunţa la închiriere în cazul dispariţiei obiectului
contractului sau al imposibilităţii de a-l exploata din alte cauze obiective.
9.4.2. In situaţia de la pct. 9.4.1., aspectele semnalate de către locatar vor fi
verificate de o comisie formată din reprezentanti locatorului. In urma concluziilor
prezentate se va stabili veridicitatea motivelor invocate şi, după caz, se va conveni
asupra continuării sau încetării contractului.
9.4.3. Forţa majoră exonerează părţile de răspunderi în ceea ce priveşte
îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin, cu menţiunea că prin forţă
majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibile şi
inevitabile, care împiedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile.
9.4.4. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi
în termen de 5 zile prin e-mail, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată, cu
menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente, în
prezenţa părţilor. In caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai
sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă, cu perioada
corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din părţi nu va pretinde penalităţi
sau despăgubiri pentru întârzierea în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit
obligaţia comunicării, va suporta irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi
îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii.
9.4.5. In cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului închiriat,
situaţie verificată şi constatată de comisia legal constituită, părţile vor conveni asupra
continuităţii sau încetării închirierii.
9.4.6. La încetarea închirierii, în oricare din situaţiile arătate mai sus, locatarul
este obligat sa predea locatorului toată documentaţia tehnică referitoare la obiectul

închirierii, precum şi orice alte acte sau documente în legatură cu exploatarea obiectului
închirierii.
9.4.7. Locatarul este obligat să prevadă în actele juridice pe care le încheie şi prin
care îşi asumă obligaţii faţă de terţi sau dobândeşte drepturi prin prestaţii succesive în
legătură cu exploatarea obiectului închiriat, o clauză specială potrivit căreia autoritatea
care închiriază se va substitui locatarului la încetarea închirierii din orice cauză. locatarul
este raspunzător de daunele ce s-ar produce prin nerespectarea acestei obligaţii.
10. Controlul
10.1. Controlul activităţii locatarului poate fi executat de organele de specialitate
cu atribuţii în domeniul financiar-economic, agricol şi sanitar-veterinar.
10.2. Controlul general al respectării de către locatar a caietului de sarcini şi a
obligaţiilor asumate prin contractul de închiriere se face de către Primăria comunei
Bălţăteşti.
11. Soluţionarea litigiilor
11.1. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante în cursul derulării
contractului de închiriere sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
Pentru soluţionarea lor, părţile pot apela şi la arbitraj.
12. Dispozitii finale
12.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.
12.2. Locatarul este obligat să platească, pe toată durata închirierii, taxele şi
impozitele către stat şi Primăria comunei Bălţăteşti.
12.3. La încheierea închirierii, părţile vor stabili, de comun acord, şi alte probleme
care urmează a fi reglementate.
Primar,
Acozmei Emilia
____________
Secretar general,
Ursache Elena
____________

Responsabil tehnic UAT,
Buraga Maria
___________

Consilier juridic,
Verşanu Diana
___________

Anexa nr. _______la Hotărârea
Consiliului Local Bălţăteşti
Nr. ____ / __________
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
privind închirierea pajiştilor, aflate în proprietatea privată a comunei Bălţăteşti

-

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

Locator: COMUNA BĂLŢĂTEŞTI , CIF 2614120
Adresa postala: str. Florilor, nr.61, Comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ,
Email: primariabaltatesti@yahoo.ro , tel/fax: 0233/244006 ; 0233/244025

-

INSTRUCŢIUNI
ÎNCHIRIERE;

PRIVIND

ORGANIZAREA

SI

DESFĂSURAREA

PROCEDURII

DE

Procedura selectată este licitaţia publicã, conform Regulamentului procedurii de licitaţie.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizata în calendarul procedurii, solicitările de clarificări se fac în
scris şi se depun la sediul locatorului, la adresa: Primăria Comunei Baltatesti, str. Florilor, nr.61, comuna Bălţăteşti , jud. Neamţ.
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizată în Calendarul procedurii.
Data limită de depunere a ofertelor este precizată în Calendarul procedurii.
Deschiderea ofertelor depuse se va face în data stabilită în anunţul publicitar si mentionat in Calendarul procedurii, la sediul
locatorului din Baltatesti, judetul Neamt, in prezenţa comisiei de evaluare si a reprezentanţilor ofertanţilor.
Ill. CAIETUL DE SARCINI anexa nr. 4 la HCL nr. 7 din 25.02.2021.

VII.

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR.

Oferta se redactează in limba romană.
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini si a Regulamentului procedurii.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE : ,,CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI’’
VI. CAI DE ATAC

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.
Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798
din Codul civil
VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – sunt cele prevazute in caietul de sarcini şi în Regulamentul procedurii de
licitaţie.
Responsabil tehnic UAT
Buraga Maria
_________________

OPERATOR ECONOMIC/
PERSOANA FIZICA
……………………………..
(denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr .............. / ..................................
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .................................................................................................................. .
{denumirea autorităţii contractante si adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare apărut in Ziarul …………………………… cu nr

............... din ..................... , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
.............................................................. (denumirea contractului de vanzare), noi
.............................................................. ................ (denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele.
Data completării ............. ..
Cu stimă,
Operator economic,
(semnătură autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:______________________________________________
2. Codul fiscal:_____________________________________________________
3. Adresa:____________________________________________
4. Telefon:________________________________________________________
Fax:_____________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
Candidat/ofertant,
______________

OPERATOR ECONOMIC/
PERSOANA FIZICA
_____________________
(denumirea/numele)

Anexa ___________

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...........................................................
( denumirea ofertantului ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru
atribuirea contractului de vanzare - , avand ca obiect………………
................................................................ (denumirea seviciului ), la data de ..................................( zi/lună/an ), organizată de Comuna
Baltatesti, particip si depun ofertă:
|_| in nume propriu;_
|_| ca asociat in cadrul asociaţiei ........................................................................;
|_| ca subcontractant al ..............................................;
2. Subsemnatul declar că:
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
|_| sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoastere o prezint in anexă.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că autoritatea contractană are
dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………
....................................... ( denumirea si adresa autorităţii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu
activitatea noastră.

Operator economic/persoana fizicã
………………………….
(semnătură autorizată )

Anexa ___________
DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
- Date de identificare a Intreprinderii
Denumirea Intreprinderii:
Adresa sediului social:
Cod unic de Inregistrare:
Numele si functia:
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
II. Tipul Intreprinderii
Indicati, dupa caz, tipul Intreprinderii:
□ Intreprindere autonoma In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiara a
Intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2.
□ Intreprindere partenera se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a
fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie
□ Intreprindere legata se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria Intreprinderii*1)
Exerciţiul financiar de referinţã *2
Numarul mediu anual de salariati
Cifra de afaceri anuala neta (mii Active totale
lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar
anterior, datele financiare au Inregistrat modificari care
determina Incadrarea Intreprinderii Intr-o alta categorie
(respective microîntreprindere, categorie (respectiv
microîntreprindere, Intreprindere mica, mijlocie sau mare).

|_|
Nu
|_| Da (In acest caz se va completa si se va
atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)

Numele persoanei autorizate sa reprezinte Intreprinderea
Semnatura ________________
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data Intocmirii.....................(ziua, luna anul).
Semnatura _______
*1) Datele sunt calculate In conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate In ultimul
exercitiu financiar raportate In situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul Intreprinderilor nou Infiintate
datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria
raspundere.

Operator economic/
Persoana fizica
................................
(denumirea/numele)
Declaratie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă
Către _________________________________________
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaţie / anunţ de participare________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/2020
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, .........................................................., reprezentant/reprezentanţi legali
al/ai ...............................................................intreprindere/asociere care va participa la procedura de vanzare organizată
de . ........................................... in calitate de autoritate contractantă,din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că
informaţiile conţinute sunt adevărate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ........................, următoarele:
1. am citit si am inţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de vanzare in condiţiile in care cele declarate se dovedesc a fi
neadevărate si/sau incomplete in orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să inainteze oferta de participare, inclusiv in privinţa
termenilor conţinuţi de ofertă;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se inţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decat ofertantul in numele căruia
formulăm prezentul certificat, care ofertează in cadrul aceleiasi proceduri de vanzare sau ar putea oferta, intrunind condiţiile de
participare;
5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări,
inţelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi in ceea ce priveste preţurile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respective procedură sau intenţia de a include in respectiva
ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificaţii
particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii
publice.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare, declar/declarăm că cele consemnate in prezentul certificat sunt
adevărate si intrutotul conforme cu realitatea.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele si prenumele semnatarului ....................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului .....................................................
Ţara de resedinţă………………………………..
Adresa ....................................................
Adresa de corespondenta (dacă este diferită) ....................................................
Telefon / Fax ..............................................
Data ....................................................

OPERATOR ECONOMIC/
PERSOANA FIZICA
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor în domeniul protectiei mediului
Subsemnatul(a), . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . ... . .. reprezentant/ imputernicit al
S.C. ............................................................., cu sediul in (adresa ofertantului).........................................................., declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaraţii in acte publice, că vom respecta legislaţia si normele in
vigoare privind protectia mediului.
Data completării…………
…………. (semnătură autorizată si stampilă)

OPERATOR ECONOMIC/

PERSOANA FIZICA
__________________
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către : ________________________________ _____________________________
1. Examinand documentaţia de atribuire, subsemnatul __________________________
reprezentant legal / imputernicit, al ofertantului _______________________________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus
menţionată, să oferim pretul de _______________ lei/mp , respectiv
___________________lei pentru suprafata de 500 mp.
2. Ne angajăm ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită castigătoare sa achitam suma integrala stabilita .
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________________________zile, (durata in litere si cifre),
respectiv pană la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va rămane obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pană la incheierea si semnarea contractului de vanzare această ofertă, impreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită castigătoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertă separat, marcat in mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
.
Data întocmirii ....................................
Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................
Funcţie..................................…………

CALENDARUL PROCEDURII
PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA
A COMUNEI Baltatesti,din judetul Neamt
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pasi de urmat
Transmitere spre publicare a anuntului
publicitar
Aparitia anuntului publicitar
Punerea la dispozitia persoanelor
interesate a documentatiei de
participare la licitatie
Solicitarea de clarificari privind
documentatia de participare la licitatie
Transmitere raspuns la solicitarea de
clarificari
Depunerea ofertelor
Deschiderea ofertelor
Solicitarea de clarificari privind oferta
(daca este cazul)

Data
.
.
.
.
.
.
.
.

9
10
11
12
13
14
15

Primirea de raspuns la clarificari (daca
este cazul)
Intocmirea raportului procedurii de
licitatie
Comunicarea rezultatului procedurii de
licitatie – afisare la avizierul primariei
Depunerea contestatiilor
Solutionarea contestatiilor
Comunicarea hotararii comisiei de
solutionare a contestatiilor – afisare la
avizierul primariei
Incheierea contractului de inchiriere

.
.
.
.
.
.

Anexa nr. 5 La HCL nr. _____/________

CONTRACT
de închiriere pentru suprafaţa de ______ ha păşune
aflată în domeniul privat al comunei Bălţăteşti
Încheiat astăzi ........ .............

I.Părţile contractante
1. Între COMUNA BĂLŢĂTEŞTI, str. Principală, nr. 61, comuna Bălţăteşti, judeţul
Neamţ, telefon 0233244006 fax 0233244025, având codul de înregistrare fiscală
2614120, cont nr. ............................ deschis la Trezoreria Târgu Neamţ, reprezentat legal
prin primar Acozmei Emilia, în calitate de locator, şi:
2. ........
................
................
................
..........,
cu
exploataţia
în
localitatea ........ ................ ................ ........ .............., str. ........ ........ .......... nr. .......,
bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ....., judeţul ........ ........., având
CNP/CUI ........ ................ ........, nr. din Registrul naţional al exploataţiilor
(RNE) ........ ............/.............../........ ........, contul nr. ........ ................ ........ ............,
deschis la ........ ................ ................, telefon ........ ........ ..........., fax ........ ........ ...........,
reprezentată prin ........ ................ ........ ............., cu funcţia de ........ ................ ........, în
calitate de locatar,
În temeiul :
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Ordin nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor;
Ordin nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale
pe hectar de pajişte.
Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălţăteşti de aprobare a închirierii cu
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, Bălţăteşti pentru păşunatul unui număr de . . . . . . . . . . animale din
specia . . . . . . . . . . , situată în blocul fizic . . . . . . . . . . , tarlaua . . . . . . . . . . , în suprafaţă
de . . . . . . . . . . ha, identificată prin număr cadastral . . . . . . . . . ., cooordonate stereo şi

în schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
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 10 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 1
mai – 31 octombrie a fiecărui an.
2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, 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 la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu
modificările ulterioare.
IV. Preţul închirierii
1. Preţul închirierii este de . . . . . . . . . . lei/ha/lună, stabilit cu respectarea condiţiilor
art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu
modificările şi 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
Bălţăteşti, deschis la Trezoreria Târgu Neamț, sau în numerar la casieria unităţii
administrativ - teritoriale.
3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30 % până la data de 30 septembrie a fiecărui an şi 70% până
la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

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.
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.
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 şi în condiţii prevăzute în caietul de sarcini anexă la Hotararea Consiliului
local al comunei Bălţăteşti nr. ____ din ____ ;
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;
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 concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract
în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.
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.
5. Drepturile si abligatiile părților prezentului contract vor fi completate cu
drepturile si obligatiile prevăzute în caietul de sarcini anexă la Hotararea
Consiliului local al comunei Bălţăteşti nr. ____ din ____

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu
între părţi
Locatarul răspunde de conditiile de mediu printre care cele mai importante sunt:
gestionarea eficientă a dejecţiilor animaliere, luarea măsurilor pentru diminuarea şi
poluarea solului şi a apei subterane, fiind interzisă depozitarea produselor secundare
(lână), deşeuri menajere, animale moarte etc. ,precum și cele privind legislatia de mediu
și cele precizate in Amenajamentul pastoral al comunei Bălţăteşţi;
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.
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;
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
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 5 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 2 exemplare,
astăzi . . . . . . . . . ., data semnării lui, la sediul Primăriei comunei Bălţăteşti.
LOCATOR,
Comuna Bălţăteşti,
Primar,
Acozmei Emilia
Vizat secretar general,
Urscahe Elena

LOCATAR
..........

HOTÂRĂRE
privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Băl țăte ști pentru anul
2020
Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Examinând referatul de aprobarea al primarului comunei înregistrat sub nr.673 din 19.02.2021 și

raportul de specialitate

întocmit de compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr. 672 din 19.02.2021
Având în vedere prevederile art.485, alin.(5) , din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare, art.11, alin.(4) , lit.„e„ și art. nr.11, alin.(6) din Anexa nr.6 din Ordonan ța de Urgen ță
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art.129, alineat (14), art. 139, alineat (1), precum și ale art. 196, alineat (1), litera ”a” din Ordonan ța
de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. –Se desemnează 2 consilieri locali, membri în cadrul Comisiei pentru evaluarea secretarului
general al comunei Bălțătești, după cum urmează:
1.Vițelaru Mihai
2. Oprea Constantin
Art.2. – Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bălțătești se constituie prin
dispoziție a Primarului comunei Bălțătești.
Art.3.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, Bran Ilie

Contrasemnează,

Secretar general comună
NR.9

URSACHE ELENA

DIN 25.02.2021

Total consilieri:13, prezenți – 13, pentru 13

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
al comunei Baltatesti
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de d-l Cretu Cristian-Constantin, sef Serviciu
Voluntar pentru Situatii de Urgenta, referat inregistrat la nr.676/19.02.2021, precum și referatul
de aprobare al primarului comunei Bălțătești.
Avand in vedere prevederile art.4 , art.13 si art.14 din Legea nr.307/2006, privind
apararea impotriva incendiilor, a Legii nr.481/2004 privind protectia civila, modificata si
completata, precum si OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit.”h” si art.139.alin.(1) OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Baltatesti
pentru anul 2021, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Bran Ilie
CONTRASEMNEAZA,

NR.10
DIN 25.02.2021

Secretar general,
Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:-13

JUDETUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI BALTATESTI C.L.
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. 676 din 19.02.2021.
APROB,

Presedintele Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta
PRIMAR,
ACOZMEI EMILIA

PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

-BALTATESTI2021

INTOCMIT
SEF S.V.S.U.
CRETU CRISTIAN-CONSTANTIN

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
SECTIUNEA I
Definiţie, scop, obiective
CONCEPTUL DE RISC
Prin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în
victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului datorită
manifestării unui hazard într-o anumită zonă şi cu referire la o anumită perioadă de timp.
Ca urmare, riscul în situaţiile de urgenţă este probabilitatea de expunere a omului şi
bunurilor la acţiunea unui anumit hazard de o anumită mărime şi poate fi exprimat matematic ca
fiind produsul dintre hazard, elementele expuse la risc şi vulnerabilitatea acestor elemente:
R=f(HxExV/C)
unde:
R - risc
H - hazard
E - elemente supuse la risc ( persoane, bunuri )
V - vulnerabilitate
C - capabilitate (capacitatea de adaptare/răspuns a comunităţii)
Rezultă că riscul există funcţie de mărimea hazardului, de totalitatea grupurilor de oameni
şi valorilor materiale periclitate şi de vulnerabilitatea acestora şi poate fi definit ca
predicţie matematică a pierderilor de vieţi omeneşti, răni(i, distrugeri de bunuri şi afectarea
activităţii economice, în cursul unei perioade de referinţă Şi într-o regiune dată, pentru un
hazard specific.
Eforturile pentru prevenirea hazardurilor şi atenuarea impactului lor asupra societăţii sunt
imperios necesare şi se constituie în parte integrantă a politicilor de dezvoltare durabilă şi de
asigurare a securităţii globale, regionale, naţionale, comunitare şi, de ce nu, chiar individuale.
Cunoaşterea şi gestionarea acestor surse de risc permit realizarea măsurilor preventive şi
planificarea eficientă a măsurilor de intervenţie şi reabilitare pentru limitarea şi reducerea
suferinţelor, pierderilor şi distrugerilor şi revenirea la normalitate atunci când se produc
hazarduri sau când activitatea social-umană le generează.
Analiza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificării riscului,
determinării frecvenţei evenimentelor şi consecinţelor asupra elementelor expuse ale fiecărui
eveniment pentru fiecare tip de risc specific.

Analizând fiecare tip de risc care poate să apară în zona de competenţă administrativteritorială se execută identificarea şi evaluarea acestora, în scopul protecţiei
populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante existente
în zona respectivă.
În funcţie de frecvenţa şi de consecinţele situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de
riscuri specifice, riscul poate fi principal sau secundar.
SCOPURI:
- asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă;
- crearea unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă;
- asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă adecvat fiecărui tip de risc identificat.
OBIECTIVE:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţi de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza
concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu
riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea forţelor necesare pentru prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor de
răspuns;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.

SECTIUNEA A 2-A.
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2. 1. ACTE NORMATIVE DE REFERINTĂ
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132 din 29 ianuarie 2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a
Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718 din 30 iunie 2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- Hotărârea Guvernului României nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de
clasificare a unităţilor administrativ - teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici
din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice.
2.2. STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE
a) Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă

b) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
2.3. RESPONSABILITĂŢI ALE ORGANISMELOR ŞI AUTORITĂŢILOR CU
ATRIBUTII ÎN DOMENIU
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă şi se aprobă de Consiliul local.
Planul se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât
cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în teritoriul
administrativ al comunei.
Primarul comunei răspunde de asigurarea condiţiilor necesare elaborării PAAR.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă asigură pregătirea, organizarea şi
coordonarea acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie,
corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.
Operatorii economici, instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţia Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea
întocmirii PAAR.
CAPITOLUL II
Caracteristicile unităţii administrativ - teritoriale
Administrativ-teritorial, comuna BALTATESTI aparţine judeţului Neamţ , aflându-se la
o distanţă de aproximativ 35 km faţă de municipiul Piatra Neamţ şi are în compunere
următoarele sate:
1.

satul Baltatesti ( sat resedinta de comuna).

2.

satul Valea Seaca

3.

satul Valea Arini

SECŢIUNEA 1.
Amplasare geografică şi relief
Comuna Baltatesti se întinde pe o suprafaţă de 3470 ha (intravilan = 640 ha, extravilan
= 2830 ), din care:
- Proprietate publică = 566,5 ha
- Proprietate privată = 2903,5 ha
- Proprietate obştească şi cooperatistă = ha

Este situată în partea centrala a judeţului Neamţ limitându-se: la nord cu teritoriul
comunei Agapia , la sud cu teritoriul comunei Cracaoani , în partea de est cu teritoriul comunei
Ghindaoani iar la vest cu teritoriul comunei Cracaoani.
Este delimitată în partea nordică de Dealul Buga, la est- dealurile Osoi,Piriul Hotarului, la
vest- dealul Pietricica -Bolovan, la sud- dealul Plesa.
-Teren agricol - 2536 ha
- teren arabil -1165 ha
- pasuni
-804 ha
-fanete
-501 ha
-livezi
-66 ha
-teren neagricol -934 ha
-ape
- 14 ha
-D N
-13 ha
-teren curti constructii -97 ha
-tern neproductiv -2 ha
Caracteristica pedologica a solului. Sunt variate, predominand solul brun propice
dezvoltarii agriculturii. In subsol se gasesc zacaminte de sare de potasiu si izvoare de apa sarata.
SECTIUNEA A 2-A ,
Caracteristici climatice
A. Regimul climatic
În ansamblu, comuna Baltatesti prezintă o climă temperat - continentală, cu particularităţi
specifice zonei de est a ţării. Caracteristicile climei sunt determinate de particularităţii
circulaţiei atmosferice, de formele şi fragmentarea reliefului Influenţa "barajului" muntos al
Carpaţilor se resimte în special în anumite faze tipice de iarnă, când au loc invazii de aer rece,
arctic continental. Munţii deviază înaintarea spre vest a acestor mase de aer, determinând geruri
intense

B. Regimul precipitaţiilor
Zona este larg deschisă circulaţiei atmosferice din est, faptul având drept rezultat o
intensificare a vânturilor, creând, destul de frecvent, furtuni de intensitate medie cu ploi în
averse locale şi iarna cu viscole puternice care provoacă înzăpeziri.
Valoarea medie a precipitaţiilor variaza intre 750-800 mm. De regulă, maximul de
precipitaţii se înregistrează în luna iunie iar minimul în lunile ianuarie - februarie.
Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad vara, între 38 şi 46 % din totalul anual, iar cele
mai mici iarna , între -10 si -20 C din totalul anual. Anual, numărul zilelor de ploaie este
cuprins între 86 şi 105.
C. Regimul termic

Valorile extreme ale temperaturii aerului sunt destul de semnificative, indicând importanţa
factorilor locali în modificarea vremii şi se prezintă astfel, din înregistrările efectuate: maxima
+36,6°C şi minima -28,5°C. Temperatura medie anuală este 8,8°.
Luna cea mai friguroasă este ianuarie, iar cea mai călduroasă iulie.
SECTIUNEA A 3-A
Reteaua hidrografica a Comunei Baltatesti.

A. Apele curgătoare
Precipitaţiile relativ bogate şi morfologia reliefului au facilitat dezvoltarea reţelei
hidrografice cu un regim de alimentare de tip pluvial-moderat.
Cel mai important curs de apă este piriul sarat, cu o lungime totală de 7km, cu un debit
mediu anual de 0,46 mc/s.
Cele mai mari creşteri ale debitului s-au înregistrat la inundaţiile din 1958 şi 1971 când
pirâul a ieşit din matcă provocând inundaţii în toate satele riverane.
Alte cursuri de apă:
- p. Prihodiste - străbate loc Baltatesti , se varsă în piriul Sărat la est de Baltatesti;
L= 1,5 km, traverseză DN 15 C de trei ori şi se varsă în pr.NETEZI.
-pr.NETEZI (pr. Valea Seaca) ;L=2,5 km- străbate loc Valea Seaca traversează
DN.15 C şi se varsă în pr. Topoliţa.
-pr. Tardia (pr Zimbresti) - străbate loc.Valea Seaca - se varsă în pr. NETEZI la NORD/
EST de V.Seacă L = 2km.
- p. Varatec - străbate localitatea Valea Seaca, se varsă în
pr.Netezi( pr.Valea Seaca) . L = 1,5 km
- pr. Valea Arini –strabate localitatea Valea Arini , se varsa in pr. Netezi( pr.
Sarat, L- 1,5 km .
In fiecare an, în urma averselor şi ploilor de lungă durată, se produce umflarea apelor
peste limitele normale care provoacă inundaţii ale unor gospodării precum şi eroziuni de maluri.

SECŢIUNEA A 4-A
Populaţia
2.5.1. POPULAŢIA STABILĂ PE SEXE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ – 2010
Populaţi
1620Denumirea
Populaţia
0-15
40-59
Peste 60
Sexul a stabilă
19
39
localităţii
stabilă
ani
ani
ani
M/F
ani
ani
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Com.
4462
4462
790 483 762
1265
1004
Baltatesti
2.5.2. POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ ETNIE
Populaţia stabilă
Denumirea localităţii
- total Români
BALTATESTI
4462
4462

Maghiari
-

Din care, după etnie:
Rromi
Ucrainieni
-

Altă etnie
-

2.5.3. POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ RELIGIE
Din care, după religie:

Denumirea localităţii

Populaţia stabilă
- total -

Ortodoxă

BALTATESTI

4462

4460

Romanocatolică
1

Creştină de stil
vechi
1

Penticostală

2.5.4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI ÎN PERIOADA 2002 - 2005
2002
2003
Rata
Rata
natanatalităţii
lităţii
Denumirea
NăsSpor - năsNăsSpor - năs- NăsDeceDecelocalităţii
cuţi
natu- cuţi
cuţi
natu- cuţi
cuţi
daţi
daţi
vii
ral
vii la
vii
ral
vii la
vii
1000
1000
locuilocuitori
tori
BALTATESTI
64
40
84
66
79

55

-

Adventistă de
ziua a şaptea
-

Creştină după
evanghelie
-

2004
Rata
natalităţii
Spor - năsDecenatu- cuţi
daţi
ral
vii la
1000
locuitori
64

Altă religie
=

2005

Născuţi
vii

55

Rata
natalităţii
Spor - năsDecenatu- cuţi
daţi
ral
vii la
1000
locuitori
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2.5.5. POPULAŢIA ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI ÎN PERIOADA 2002 - 2005
2002
Denumirea
localităţii

BALTATESTI

Suprafaţa
totală
-km²-

Populaţia la
1 iulie
-pers
oane-

34,7

3976

2003
Densitatea
populaţiei
-loc/
km²
114

Suprafaţa
totală
-km²-

Populaţia la
1 iulie
-pers
oane-

34,7

3933

2004
Densitatea
populaţiei
-loc/
km²
113
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Suprafaţa
totală
-km²-

Populaţia la
1 iulie
-pers
oane-

34,7

4125

2005
Densitatea
populaţiei
-loc/
km²
119

Suprafaţa
totală
-km²-

Populaţia la
1 iulie
-pers
oane-

34,7

4304

Densitatea
populaţiei
-loc/
km²
124

SECTIUNEA A 5-A
Căi de transport
A.) CĂI DE TRANSPORT RUTIERE
Lungimea
pe
Nr. Denumirea
Traseul drumului
teritoriul
crt. drumului
comunei
1 DN 15 C Piatra Neamt- Tg Neamt
5 km
2 DN 15 G Bltatesti- Valea Seaca
2 KM
3 DC
Valea Seaca- Petraru
3 KM
4 DC
Moara – Valea Arini
3 km
5 DC
Sg. Mj. Tr. V-le Enachescu(Prihodiste) 2 km
6 DC
Hameiului (Burla)
1 km
7 DC 167
Baltatesti – Valea Arini –Vale Seaca
3 km

Obs.

Asfaltat
Asfaltat
Asfaltat
Asfaltat
Asfaltat
Asfaltat

SECTIUNEA A 6-A
Dezvoltare economică
Ocupaţiile locuitorilor sunt mai ales agricultura şi creşterea animalelor şi într-o
mai mică măsură pomicultura şi legumicultura.
AGENŢI ECONOMICI DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV

~ DENUMIRE
SC CONSERVFRUCT S.R.L.
SANATORIUL BALNEAR
SC RACORDEX SRL
SC ALEX&CRISTIAN SRL
SC VITELARU COM SNC
SC INT NARCIS SRL
SC PRODSONIC SRL
SC BRASICOM SRL
SC TRUST-FRASINEL SRL
SC GIANI MOBILA
SC TRICOMAND SRL
SC KAUTRICOM SRL
SC GRIGORAS IMPEX SRL
SC PLATON MOBILA SRL
SC MERI-TUR SRL
SC FLORIVELI SRL

LOCALITATEA
BALTATESTI
BALTATESTI
VALEA ARINI
BALTATESTI
BALTATESTI
BALTATESTI
BALTATESTI
BALTATESTI
VALEA SEACA
VALEA SEACA
BALTATESTI
VALEA SEACA
VALEA SEACA
VALEA SEACA
VALEA SEACA
BALTATESTI
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PROFIL
PRODUCTIE CONSERVE
SANATATE-TURISM
PRODUCTIE CAUCIUC
COMERT
COMERT
PRODUCTIE TEXTILE
COMERT
COMERT
COMERT
PRODUCTIE
COMERT
PRODUCTIE CAUCIUC
COMERT
PRODUCTIE
PRELUCRARE LEMN
AUTOCOSMETICA

Fondul funciar:
Teren agricol = 2536 ha
- terenuri arabile = 1165 ha
- păşuni = 804 ha
- fâneţe = 501 ha
- livezi = 66 ha
Teren neagricol =934 ha
- ape = 14 ha
- DN= 13 ha
- curţi şi construcţii
97ha
- terenuri neproductive = 2 ha
Turism
- Statiunea balneoclimaterica- locuri cazare=771
- Casa de odihna a Mitropoliei – locuri cazare= 35
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SECTIUNEA A 7-A
Infrastructuri locale
DENUMIRE

LOCALITATEA

Sediul Primăriei

BALTATESTI

SC. BALTATESTI

DOMENIUL
DE
ACTIVITATE
Administraţie
Publică locală

BALTATESTI
Educaţie
VALEA SEACA

Şcoala cu clasele I-VIII

Educatie

Educaţie

Căminul cultural Baltatesti

Cultură

Dispensarul uman

Sănătate

Biserica ortodoxă Baltatesti

Religie

Biserica ortodoxă Valea
Arini
Biserica ortodoxă Valea
Seaca

Religie
Religie

Dispensarul sanitar-veterinar
cultura
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Centrala termica
Instalaţii electrice

Centrala termica

Instalaţii electrice

Grădiniţe

Baltatesti

Centrala termică
Instalaţia electrică

Instalaţii electrica

BALTATESTI
VALEA SEACA

Biblioteca comunala

RISCURI
PRINCIPALE

Instalaţie electrică
Sobe de incalzire
Instalaţie electrică
Centrala termica
Instalaţie electrica
Centrala termica
Instalaţie electrică
Centrala, termica
Instalaţie electrică
Sobe de incalzit
Instalatie electrica
Sobe de incalzire
Instalatie electrica

Infrastructura sistemului medical
- 1 cabinet medicină umană particular - 2 medici, 3 asistenţi; 2 cabinete stomatologice - 2 medici, 1 asistent
- 1 farmacie - 2 farmacisti
- 1 dispensar veterinar - 1 medic veterinar, 1teh.vet.
Mijloace de informare publică locală
- telefonie fixă - asigură legătura cu toate satele comunei - televiziune prin cablu
- Oficiu PTTR - în localitatea Baltatesti
Mijloace de transport în comun
- linii de transport persoane prin autobuze şi microbuze ce asigură legătura
localitatii cu restul teritoriului.
Reţeaua de alimentare cu energie electrică = 0,4 KV
Alimentarea se face de la reţeaua de 20 KV de pe traseul Târgu Neamţ Piatra
Neamt prin posturile de transformare din fiecare localitate: Baltatesti -3 buc, Valea
Seaca – 2 buc, Valea Arini – 2 buc.
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă
Alimentarea se face din sistemul centralizat care deserveşte toate satele comunei.
2.1. SPECIFIC REGIONAL
Datorită distanţei relativ mici faţă de primul oras –Tirgu Neamt, comuna Baltatesti
are asigurate avantaje privind transporturile, activităţile de aprovizionare, învăţământul,
cultura etc.
CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
SECTIUNEA 1
Analiza riscurilor naturale
A) Fenomene meteorologice
periculoase
A1) Inundaţii
- cauza fenomenului: acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare,
care prin mărimea şi durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce
dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.
- caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, înălţimea viiturii, durata şi
frecvenţa acesteia.
- predictabilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de nivelul
tehnic al sistemului de monitorizare al vremii şi al cursurilor de apă.
- factori de vulnerabilitate: clădiri construite în zona inundabilă, lipsa sistemului de
avertizare a populaţiei, capacitate redusă de absorbţie a solului, clădiri şi fundaţii cu
capacitate de rezistenţă slabă, stocuri de alimente neprotejate. - efecte: distrugeri
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materiale, pierderi umane şi contaminarea surselor de apă. - măsuri de reducere a
riscului: lucrări de apărare şi amenajare a digurilor.
- măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecţie şi alarmare, educarea şi participarea
comunităţii, planificarea executării lucrărilor de apărare.
- măsuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, căutare-salvare, asistenţă
medicală, aprovizionarea pe termen scurt cu apă şi alimente, purificarea apei şi
adăpostire temporară.
- instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.
Pe raza comunei inundaţiile se produc ca urmare a ieşirii din matcă a apelor
curgătoare în urma ploilor de lungă durată sau averselor şi în urma topirii rapide a
zăpezilor de pe versanţi.
Aluviunile transportate în timpul viiturilor puternice devin o ameninţare pentru
om, acoperind culturile şi căile de comunicaţii.

Elementele principale vulnerabile şi inventarul elementelor expuse :

NR.
CRT.

LOCALITATEA

CURSUL DE APĂ

- 20 gospodării
- 1 ha teren arabil
- 1 obiectiv Statiunea
balneoclimaterica

p. Piriul sarat
Baltatesti

1

p.

2

Valea Seaca

OBIECTIVE POSIBIL
A FI AFECTATE

- 45 gospodării
- 1 ha teren fanete
- 2 poduri

Prihodiste

- 60 gospodării
- 2 ha păşune
- 2 podete

p. Valea Seaca

- 25 gospodarii
- 1 ha fanete
- 2 poduri
-20 gospodarii
- 1 ha finete
- 1 pod

p. Varatec
p. Zimbresti
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OBSERVAŢII

- 45 gospodării
- 1 ha teren arabil
- 3 ha păşune

pr. Valea Arini.
3

Riscuri complementare :
- deteriorarea sau distrugerea lucrărilor de amenajare existente ;
A2) Furtuni, tornade, secetă
Furtunile produc pagube în numeroase sectoare de activitate. În general, cele mai
mari pagube constau în doborârea şi ruperea arborilor. Acest lucru se întâmplă la viteze
ale maselor de aer de peste 12 m/s. Acţiunea distructivă a vânturilor culminează cu
producerea vijeliilor, furtunilor care se soldează cu rupturi şi doborâri în masă.
Seceta
- cauza fenomenului: deficit fluviometric, degradarea solului, creşterea concentraţiei de
dioxid de carbon în atmosferă.
- caracteristici generale: dezastru cu efect temporar, mai ales asupra agriculturii, a căror
forme de manifestare depinde de o serie de factori (existenţa sistemului de irigaţii, etc.).
- predictabilitate: perioadele de precipitaţii reduse sunt normale pentru toate sistemele
climatice. Prognozele meteorologice fac posibilă avertizarea timpurie asupra
posibilităţii de producerea a fenomenului.
- factori de vulnerabilitate: stabilirea de habitate în zone aride, terenuri agricole izolate,
lipsa unor resurse de alimentare cu apă, lipsa unei planificări privind alocarea resurselor
în zonele de risc, etc.
- efecte: scăderea producţiei agricole, viticole şi zootehnice, creşterea preţurilor,
creşterea ratei inflaţiei, reducerea stării nutriţionale a populaţiei, îmbolnăviri, criza
energetică, etc.
- măsuri de reducere a riscului: sistem de monitorizare şi înştiinţare imediată.
- măsuri de pregătire specifice: dezvoltarea unui plan de apărare împotriva efectelor
dezastrului;
- măsuri post-dezastru: menţinerea stabilităţii preţurilor, distribuirea centralizată a
hranei, asigurarea rezervelor de alimente la nivel curent, asigurarea cu apă, etc.
- instrumente de valoare a impactului: monitorizarea situaţiei meteorologice şi
hidrologice, nutriţionale şi economico-sociale.
Pe teritoriul comunei, în ultimii 30 ani nu au fost secete care să fie luate în
calcul ca factor de risc.
B) Incendii de pădure
Poate fi considerat factor de risc în teritoriul comunei întrucât comuna se
invecineaza cu padurea statului.
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C) Avalanşe
Nu poate fi considerat factor de risc în teritoriul comunei.
D) Fenomene distructive de origine geologică
D.1) Cutremure
- cauza fenomenului: ruptura brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării
plăcilor tectonice, care generează o mişcare vibratoare a solului ce poate duce la victime
umane şi distrugeri materiale;
- caracteristici generale: mişcare vibratoare generată de undele seismice care poate
genera prăbuşiri de teren, replici seismice şi alunecări de teren.
- predictabilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung şi mediu cu o mare
probabilitate de reuşită. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reuşită redusă.
Predictabilitatea se bazează pe monitorizarea activităţii seismice, istoricul acesteia şi
observaţii în teren.
- factori de vulnerabilitate: construirea de localităţi în zone cu risc seismic ridicat; clădiri
cu structuri de rezistenţă antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau executare);
densitate mare de locuinţe şi populaţie pe suprafeţe reduse; informarea redusă (în special
a populaţiei) despre cutremure.
- efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de
infrastructură, incendii, accidente hidrotehnice, alunecări de teren etc.); pierderi umane
( procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate
antiseismic); sănătate publică (număr ridicat de persoane ce necesită intervenţii
chirurgicale, contaminarea apei potabile şi probleme de asigurare a condiţiilor sanitare
minime de supravieţuire).
- măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiţii conform normelor de
zonare seismice; informarea, pregătirea şi antrenarea populaţiei privind normele de
comportament în caz de cutremur.
- măsuri de pregătire specifice: înştiinţarea populaţiei, întocmirea şi exersarea
măsurilor cuprinse în planurile de protecţie şi intervenţie.
- măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor şi pierderilor, căutare-salvare, asistenţă
medicală de urgenţă, reabilitarea facilităţilor economico - sociale. afectate, distribuirea
de ajutoare.
Comuna Baltatesti este situată în zona seismică în care cutremurele ating
o
magnitudine maximă de 7 grade Richter şi o ciclicitate de 40 - 50 ani.
Cutremurele de pământ produse în anii precedenţi nu au produs pagube
materiale sau victime în rândul populaţiei de pe teritoriul comunei.
Factor de risc secundar.
D 2) Alunecări şi prăbuşiri de teren
- cauza fenomenului: deplasarea rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri,
pantele unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare;
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- caracteristici generale: prezintă mai multe forme de manifestare sau pot apare ca efecte
secundare ale altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase,
erupţii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai răspândit fenomen geologic.
- predictabilitate: după frecvenţa de apariţie, extinderea fenomenului şi consecinţele
generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice. - factori
de vulnerabilitate: clădiri construite pe versanţii dealurilor şi munţilor, drumuri şi linii de
comunicaţii în zone muntoase, clădiri cu fundaţii slabe, conducte aeriene sau îngropate.
- efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicaţie sau
a cursurilor de apă, reducerea producţiei agricole sau forestiere; pierderi umane.
- măsuri de reducere a riscului: realizarea hărţilor cu zone de risc, realizarea unei
legislaţii în domeniu, asigurarea bunurilor şi persoanelor.
- măsuri de pregătire specifice: educarea comunităţii posibil a fi efectuată, realizarea
unui sistem de monitorizare, înştiinţare şi evacuare.
- măsuri post-dezastru: căutare-salvare, asistenţă medicală, adăpostirea de urgenţă a
persoanelor sinistrat.
- instrumente de evaluare a impactului: echipe de experţi.
Pe raza comunei nu există cu pericol de alunecări sau prăbuşiri de teren care
să afecteze clădirile şi gospodăriile populaţiei
SECTIUNEA A 2-A
Analiza riscurilor tehnologice
A. Riscuri industriale
Accidentul chimic poate fi definit ca o eliberare necontrolată în mediul
înconjurător a unor substanţe toxice industriale la concentraţii mai mari decât
concentraţiile maxim admise, punând astfel în pericol sănătatea populaţiei.
- accident major - orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe periculoase,
un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării
oricărui obiectiv sursă de risc chimic care conduce la apariţia imediată sau întârziată a
unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau mediului, în interiorul sau în
exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.
- avarie - eveniment sau incident care nu generează efecte majore asupra sănătăţii
populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major.
Sub formă lichidă sau de gaze lichefiate, substanţele periculoase se pot răspândi
în spaţiul de retenţie creând o suprafaţă de contaminare ce poate avea dimensiuni de
câteva sute sau mii de metri.
Sub formă de gaz sau vapori, comprimat sau la presiune normală, substanţele
periculoase se emit în mediul înconjurător instantaneu sau într-un interval scurt de timp.
Se formează în acest fel un nor toxic.
Norul toxic este deplasat de vânt. Rezultă astfel o zonă de acţiune a norului
toxic, de formă tronconică.
În condiţii de calm atmosferic, zona de acţiune a norului toxic are formă
emisferică.
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Fenomene cauzatoare :
- explozii la instalaţii sau depozite care folosesc substanţe periculoase;
- accidente pe timpul transportului de substanţe periculoase;
- avarieri ale sistemelor de protecţie ale instalaţiilor periculoase sau ale
componentelor acestora;
- managementul impropriu pentru deşeurile toxice;
- dezastre naturale care au ca urmări secundare aceste tipuri de accidente (incendii,
cutremure, inundaţii);
- acte teroriste sau sabotaje.
Obiective surse de risc:- nu sunt
Elementele principale vulnerabile:
B. Riscuri de transport şi depozitare a produselor periculoase
Pe timpul transportului (cu mijloace auto) de substanţe periculoase, datorită unor
accidente de circulaţie, avarii la mijlocul de transport, reacţii chimice neprevăzute,
nerespectări ale normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi,
pot apare explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândiri de substanţe
periculoase pe sol şi în mediul înconjurător.
Explozia, incendiile, emisiile de gaze sau vapori se pot produce direct în mijlocul
de transport sau/şi ca urmare a răspândirii substanţelor periculoase pe sol.
Mijloacele de transport de substanţe periculoase trebuie să fie marcate cu etichete
de avertizare şi indicatoare de avertizare.
Etichete de avertizare - sunt romburi pe care sunt desenate simboluri de
recunoaştere a transportului de substanţe periculoase. Dau indicaţii şi asupra
conţinutului. Ele se marchează pe părţile laterale ale autovehiculului.
Indicatoare de avertizare - sunt folosite pe plan internaţional, fiind înregistrate la
ONU. Reprezintă dreptunghiuri (30 x 40 cm) de culoare portocalie şi se marchează pe
autovehicule astfel:
- la autovehicule - în partea din faţă şi spate;
În indicatorul de avertizare sunt înscrise 2 numere, sub formă de fracţie. La
numărător - de la 2 la 4 cifre - se reprezintă tipul de pericol, la numitor - 4 cifre - se
reprezintă tipul substanţei periculoase.
5emnfîcaţia cifrelor care indică tipul pericolului
Conform Sistemului internaţional de clasificare a substanţelor periculoase,
clasele şi subclasele de substanţe periculoase indică tipul pericolului, astfel:
1. Explozie;
2. Emisie/scăpări de gaze sau vapori, datorate: presiunii din recipient, unor substanţe
chimice sau altor factori;
3 Inflamabilităţii lichidelor, vaporilor şi/sau gazelor;
4. Inflamabilităţii substanţelor solide;
5. Efectele datorate oxidărilor/arderilor;
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6. Toxicitate;
7. Radioactivitate;
8. Efectele datorate acţiunilor corosive şi/sau caustice;
9. Pericolul unei reacţii puternice, spontane;
X. Reacţie periculoasă cu apa;
0. Pericol de extindere a efectului distructiv.
Activităţile ce se desfăşoară în caz de accident pe timpul transportului cu
substanţe periculoase :
1. Culegerea datelor şi informaţiilor despre accident
2. Înştiinţarea autorităţilor publice interesate
3. Dispoziţii preliminare
- oprirea circulaţiei în ambele sensuri, pe calea de circulaţie pe care s-a produs
accidentul;
- stabilirea şi marcarea unei zone de izolare (100 - 1 600
m); - evacuarea tuturor persoanelor din acea zonă.
4. Identificarea substanţei periculoase
5. Evaluarea pericolului
6. Aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie.
Elementele principale vulnerabile:
- o parte din localităţile Baltatesti , aflate pe DN 15 C cu circulaţia cea mai intensă
de vehicule şi implicit a celor care pot transporta substanţe periculoase.
B1) Accidente grave pe căi de transport
Accidentele majore pe căile de comunicaţii sunt fenomene de întrerupere temporară a
circulaţiei, care generează distrugerea acestor căi, victime umane, animale cât şi pagube
materiale.
Principalele cauze ale accidentelor pe căile de comunicaţii sunt:
- greşeli de circulaţie;
- greşeli în exploatarea mijloacelor de transport;
- defecţiuni ale mijloacelor de transport;
- condiţii de vreme nefavorabile;
- acte de terorism.
Cele mai frecvente accidente de circulaţie se produc pe DN 15 C, cu o medie de 3 4 pe an.
Pe drumurile judeţene şi comunale frecvenţa este de 4 - 5 accidente pe an.
Activităţile ce se desfăşoară în caz de accident :
1. Culegerea datelor şi informaţiilor despre accident
2. Înştiinţarea autorităţilor publice interesate
3. Dispoziţii preliminare - oprirea circulaţiei în ambele sensuri, pe calea de
circulaţie pe care s-a produs accidentul;
4. Evaluarea pericolului
5. Aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie.
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C. Riscuri nucleare
În teritoriul administrativ al comunei nu se găsesc obiective nucleare. Populaţia
poate fi afectată de urmările unor accidente produse la CNE Cernavodă cât şi de către
cele transfrontaliere produse la CNE Kozlodui - Bulgaria, Pecs - Ungaria.
Transmiterea datelor necesare înştiinţării populaţiei despre producerea acestor
accidente revine în sarcina Agenţiei Naţionale de Meteorologie şi Hidrologie, Agenţia
de Protecţie a Mediului Neamţ şi ISU „Petrodava" al Judeţului Neamţ
Este considerat ca factor de risc secundar.
D. Riscuri de poluare a apelor
Nu există surse punctiforme de poluare a apelor, în teritoriul administrativ al
comunei, amplasate în zona albiilor apelor.
E. Prăbuşiri de construcţii instalaţii sau amenajări
- distrugerea sau avarierea unor utilaje tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la
numeroase victime şi mari pierderi materiale;
Nu este cazul pe teritoriul comunei.
F. Eşecul utilităţilor publice
- distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi telecomunicaţii datorită acţiunii umane
sau naturale;
Avarii ale liniilor de electricitate
Se pot produce în toate localităţile, în urma furtunilor puternice şi averselor de
ploaie cu descărcări electrice şi se încadrează în gradele 2,3 = mici consumatori
industriali, consumatori casnici.
Măsuri:
Se anunţă companiile de electricitate şi se iau măsuri de asigurare a pazei
eventualelor cabluri electrice căzute la pământ.
Avarii ale liniilor de telefonie fixă
Se pot produce îndeosebi în localităţile Valea Seaca, Valea Arini unde reţelele
sunt instalate pe stâlpi din lemn cu o mare vechime şi care la vânt puternic se pot
prăbuşi. Avarii ale reţelelor de alimentare cu apă
Se pot produce la captările de apă, la reţeaua de aducţiune şi la reţelele de
distribuţie din localităţi.
De asemenea se are în vedere şi oprirea alimentării cu apă a populaţiei la
producerea unor inundaţii sau poluări.
G. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
- pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs asupra pământului
de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete;
Se iau măsuri urgente de asigurare a zonei respective pentru a interzice accesul
persoanelor neautorizate.
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H. Muniţie neexplodată
Se pot descoperi elemente de muniţie neexplodată în urma executării unor
săpături sau lucrări agricole.
Măsuri imediate:
- se anunţă organul local de poliţie şi I.S.U.
- se îndepărtează întregul personal din zona periculoasă şi se interzice circulaţia,
persoanelor, vehiculelor şi animalelor.
SECTIUNEA A 3-A
Analiza riscurilor biologice
A. Epidemii
- cauza fenomenului: condiţii sanitare precare, sărăcie, contaminarea apei şi alimentelor
- caracteristici generale: posibilitate ridicată de răspândire, existenţa unor dezechilibre
economice şi sociale, lipsa personalului specializat, etc.
- predictibilitatea: studiile şi rapoartele epidemiologice pot creşte capacitatea de
diagnoză şi prognoză, inclusiv la bolile cu perioade mari de incubaţie, etc.
- factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutriţie deficitară, apă
potabilă de slabă calitate etc.
- efecte: bolnavi şi morţi, pierderi economice, panică etc.
- măsuri de reducere a riscului: monitorizarea evoluţiei factorului de risc medical de
urgenţă, elaborarea unui plan de protecţie cu alocarea resurselor necesare.
- măsuri de pregătire specifice: verificare şi confirmare diagnostice, identificarea
cazurilor, găsirea surselor epidemice, controlul evoluţiei cazurilor, etc. - măsuri postdezastru: existenţa unui serviciu medical de urgenţă, ajutor medical.
- instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologică, evaluarea
periodică a eficienţei serviciului medical de urgenţă.
Elementele principale vulnerabile:
- şcolile şi grădiniţele de copii,
. Statiunea balneoclimaterica
Protecţia personalului este asigurată, în primă urgenţă, de personalul Cabinetelor
medicale din comună : 2 medici şi 3 asistenţi.
B. Epizootii
- cauze: răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la animale;
- caracteristici generale: se datorează unei combinaţii de mai mulţi factori cum ar fi
temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei
şi migrarea animalelor.
- predictabilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.
- factori de vulnerabilitate: numărul mare şi variat de animale, lipsa de control asupra
importurilor etc.
- efecte: îmbolnăvirea în proporţii de masă la nivelul comunităţii, foametea etc.
- măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan de apărare, programe de pregătire a
fermierilor, etc.
68

- instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidenţei şi severităţii
infecţiei.
Elementele principale vulnerabile:
- stânele de ovine din fiecare localitate = 3000 capete.
Analiza riscurilor existente şi efectele posibile ale acestora:
- Exista riscul infectării şi îmbolnăvirii personalului în cazul apariţiei unor boli
ca de exemplu: Pesta aviară, Boala lui Aujeszky, Rabia (Turbarea),
Tuberculoza, Tularemia, Bruceloza, Salmoneloza, Antrax, Leptospiroza,
Rujetul.
- Pe lângă aceste boli virotice si bacteriene, e posibilă infectarea personalului cu
alte boli transmisibile de la animale vii la om (zoonoze) din grupa micozelor
(Aspergiloza, Dermatomicoza) şi parazitozelor (Toxoplasmoza,Teniaza).
- In caz de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, accident nuclear, incendii)
personalul va interveni pentru efectuarea de tratamente profilactice, vaccinări
profilactice, ecarisarea teritoriului.
- De asemenea, se intervine în controlul potabilităţii apei, a igienei şi salubrităţii
furajelor.
Supravegherea se face de către personalului Dispensarului veterinar Bltatesti : 1
medic, 1 asistent.
SECTIUNEA A 4-A
Analiza riscurilor de incendiu
Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a
nivelurilor de risc de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol
de incendiu (pentru construcţii de producţie şi depozitare), în anumite împrejurări, în
acelaşi timp şi spaţiu, pe baza următorilor parametri:
a) densitatea sarcinii termice şi destinaţia/funcţiunea, la clădirile civile;
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii
termice, pentru construcţiile de producţie şi depozitare;
c) sursele potenţiale de aprindere existente.
În raport de parametrii enunţaţi mai sus există, conform reglementărilor tehnice,
următoarele niveluri de risc de incendiu, respectiv categorii de pericol de incendiu:
a) risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de
explozie, respectiv categoriile A şi B de pericol de incendiu;
b) risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/m2;
spaţii pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv
categoria C de pericol de incendiu;
c) risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/m2 < densitatea sarcinii
termice < 840 Mj/m2; centrale termice, bucătării, oficii pentru prepararea mâncărurilor
calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu;
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d) risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/m2),
respectiv categoria E de pericol de incendiu.
Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe
zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri (civile, de producţie
şi/saudepozitare, cu funcţii mixte) sau instalaţii tehnologice şi se precizează în mod
obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie.
Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a
riscului asociat unui risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilităţii de
producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv, precum şi de
comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de
incendiu acceptat.
La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a
unui incendiu şi a consecinţelor acestuia, se au în vedere, după caz:
a) factorii care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea
şi/sau propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale
materialelor şi elementelor de construcţii, respectiv ale produselor şi substanţelor
depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, condiţiile preliminate care pot
determina sau favoriza aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea
factorilor menţionaţi anterior);
b) agenţii termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici care pot
interveni în caz de incendiu şi efectele negative ale acestora asupra construcţiilor,
instalaţiilor şi a utilizatorilor;
c) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa de
calitate "siguranţă la foc" (comportare, rezistenţă şi stabilitate la foc, preîntâmpinarea
propagării incendiilor, căi de acces, evacuare şi intervenţie);
d) nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere
a incendiilor, starea de funcţionare şi performanţele acestora;
e) factorul uman (numărul de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora,
nivelul de instruire);
f) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau
propagarea unui incendiu.
Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacără (de exemplu: flacără de chibrit, lumânare,
aparat de sudură; flacără închisă);
b) surse de aprindere de natură termică (de exemplu: obiecte incandescente,
căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric etc.);
c) surse de aprindere de natură electrică (de exemplu: arcuri şi scântei
electrice, scurtcircuit, electricitate statică);
d) surse de aprindere de natură mecanică (de exemplu: scântei mecanice,
frecare);
e) surse de aprindere naturale (de exemplu: căldură solară, trăsnet);
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f) surse de autoaprindere (de natură chimică, fizico-chimică şi biologică,
reacţii chimice exoterme);
g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiaţia unui focar de
incendiu).
Condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea,
dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele
grupe: a) instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate; b)
receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
c) sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite
de la sistemele de încălzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
.
g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi
măsurilor specifice de P.S.I.;
h) reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate,
precum şi executarea de operaţiuni mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc.) în medii
periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de
reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în
mişcare; k) scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;
1) defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;
m) defecţiuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmată de incendiu;
p) trăsnet şi alte fenomene naturale;
q) acţiune intenţionată ("arson");
r) alte împrejurări.
Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului
de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizării şi/sau eliminării factorilor
de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în
care acesta s-a produs.
Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după caz,
pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, normelor şi dispoziţiilor generale de P.S.I.
şi a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura şi cu nivelul
riscurilor identificate.
Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu
metode specifice, a băncilor de date autorizate privind incendiile, probabilitatea
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exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de
timp,considerat reprezentativ.
În absenţa unor bănci de date autorizate probabilitatea de producere a incendiilor
se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate
evenimentelor respective:
a) improbabile;
b) extrem de rare;
c) rare;
d) probabile, dar nu frecvente;
e) frecvente.
Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, după caz, de către:
a) proiectanţi, prin documentaţiile tehnice elaborate;
b) patron, prin strategia de apărare împotriva incendiilor, adoptată în
interiorul unităţii sale;
c) autorităţile abilitate să elaboreze şi să emită reglementări tehnice în
domeniul apărării împotriva incendiilor.
În situaţiile în care riscul de incendiu existent depăşeşte limitele de acceptabilitate
stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilităţii de iniţiere a
incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a consecinţelor, prin măsuri de prevenire
(reducerea factorilor de risc), respectiv prin măsuri de limitare, localizare şi lichidare a
incendiului, precum şi de limitare şi înlăturare a consecinţelor acestuia.
Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi
organizatorice destinate menţinerii (reducerii) riscurilor în limitele de acceptabilitate
stabilite. În ordinea adoptării lor măsurile sunt: stabilirea priorităţilor de acţiune,
implementarea măsurilor de control, gestionarea şi monitorizarea riscurilor.
Persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, examinează sistemele constructive,
dispozitivele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice în vederea identificării, evaluării
şi controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie calificate şi atestate în acest sens, pe
baza standardelor ocupaţionale.
Cauzele cele mai frecvente care au generat incendii în ultimii ani au fost:
- instalaţii electrice defecte sau improvizate;
- foc deschis;
- coş de fum defect sau necurăţat;
- fumat;
- jocul copiilor cu focul;
- acţiuni intenţionate;
- mijloace de încălzire defecte, improvizate sau necurăţate.
Elementele principale vulnerabile:
- anexele gospodăreşti
- spaţiile de locuit sau de preparat hrana
- podurile şi acoperişurile caselor
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- punctele de desfacere a buteliilor de gaz metan
din satele componente ale comunei.
SECTIUNEA A 5-A
Analiza riscurilor sociale
Se pot produce evenimente sociale manifestate prin nemulţumiri ale populaţiei ca
urmare a creşterii preţurilor la produsele de strictă necesitate, creşterii impozitelor pe
terenuri şi locuinţe, preţuri scăzute la produsele proprii ce urmează a fi comercializate.
Elementele principale vulnerabile:
Adunări cu ocazia unor zile festive - Ziua comunei
Hramurile bisericeşti:
CLASIFICAREA LOCALITĂŢILOR, INSTITUŢIILOR,
OPERATORILOR ECONOMICI
DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE ÎN FUNCŢIE DE
SITUAŢIILE DE RISCURI
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CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor
SECTIUNEA 1
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Activitatea de prevenire - domenii specifice:
a) verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea
împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din sectorul de competenţă;
c) verificarea organizării activităţii privind privind identificarea şi evaluarea
riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
d) verificarea aplicării conceptiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie
civilă în scopul mentinerii riscurilor în limitele accesibile;
e) cotrolul activităţilorcare prezintă pericole de accidente majore;
f) realizarea pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariatilor, verificarea
modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a
comportamentului în cazul unei situatii de urgenţă.
Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:
a) de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei;
b) premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ
c) o data pe an, la operatorii economici, cu care s-au încheiat contracte de
interventie;
d) anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;
e) la solicitarea operatorilor economici cu care s-au încheiat contracte de
interventie;
f) pentru verificarea petitiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de
urgenţă, cu scopul de a face propuneri primarului pentru solutionarea acestora.
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere a ori limitarea
consecintelor acestora se realizează prin:
1) Monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, hidrografici şi transmiterea
datelor către I.S.U. Neamt.
2) Activiţăţi preventive desfăşurate, pe domenii de competenţă, de către persoanele
specializate, conform planificărilor lunare sau la ordin. Activităţile preventive
planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) Controlul de prevenire - activitatea prin care se verifică modul de aplicare a
prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, precum şi
respectarea normelor specifice la proiectarea, executarea, recepţia, autorizarea,
exploatarea şi postutilizarea construcţiilor/instalaţiilor/amenajărilor de la institutiile
publice, operatori economici şi locuinte ale populatiei.
b) Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii.
c) Informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio - profesionale asupra:
- prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi activităţii
de protecţie civilă;
- pericolelor potenţiale de incendiu şi dezastre şi măsurilor specifice de
prevenire a acestora, precum şi a comportamentului adoptat în cazul situaţiilor de
urgenţă;

- pericolelor potenţiale şi a comportamentului de adoptat în cazul
descoperirii de muniţii neexplodate.
3) Executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor cu personalul care încadrează serviciul
voluntar, pe obiective şi tipuri de risc, precum şi cu personalul din administraţia publică
locală şi cu cel al instituţiilor subordonate.
SECTIUNEA A 2 - A
Etapele de realizare a acţiunilor
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:
a) alarmarea forţelor pentru intervenţie:
- telefonic - în timpul programului de lucru - serviciul voluntar pentru situatii de
urgenţă - la sediul primăriei 244006;
- în afara orelor de program - prin Primarul Comunei;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ - 112.
- acustic - prin sirena instalată în localitatea
,
- prin bătăi repetate în clopotele de la biserica din localitatea unde s-a
produs evenimentul.
b) anunţarea altor persoane cu atribuţii în situaţii de urgenţă:
- postul de poliţie
- 244005;
- dispensarul uman
244012;
c) informarea primarului, viceprimarului şi secretarului comunei despre situaţia
creată;
d) deplasarea la locul interventiei;
e) transmiterea disoziţiilor preliminare de către şefii de echipe;
f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
g) evacuarea, salvarea şi protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
h) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului;
i) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului;
j) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
k) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat
evolutia acestuia;
1) întocmirea raportului de intervenţie;
m) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare
permanentă;
n) informarea factorilor de răspundere din cadrul primăriei şi a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ despre situaţia produsă şi măsurile
luate;
o) analiza intervenţiilor şi evidenţa măsurilor de prevenire necesare.
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SECTIUNEA A 3 - A
Faze de urgenţă a acţiunilor
a) urgenţa I- asigurată de echipa de intervenţie din localitatea în care s-a produs
evenimentul cu sprijinul populaţiei din zona;
b) urgenţa a II- a - asigurată de subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Neamţ;
c) urgenţa a III - a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;
SECTIUNEA A 4 - A
Acţiunile de protecţie - intervenţie
Echipele specializate, în cooperare cu celelalte forţe participante, acţionează
conform domeniului lor de competenţă pentru:
a) salvarea şi protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi
materiale de prima necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical şi participarea la evacuarea populatiei,
instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii
situaţiei de urgenţă;
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca
accesibile;
e) diminuarea şi eliminarea avariilor la retele şi clădiri cu functiuni esentiale:
sediul primăriei, dispensare, unităţi de învăţămâmt, rezervoare de apă, căi de transport;
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă produse şi înlăturarea efectelor
acesteia cu forţele şi mijloacele din dotare.
SECTIUNEA A 5 - A
Instruirea
Obiectivul fundamental al pregătirii îl constituie formarea, perfecţionarea şi
specializarea personalului cu atribuţii în managementul şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă, operaţionalizarea şi creşterea capacităţii de intervenţie a serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, în vederea îndeplinirii misiunilor ce-i revin.
Pregătirea serviciului voluntar
Şeful serviciului şi specialiştii pentru prevenire îşi vor perfecţiona pregătirea pentru
aplicarea măsurilor specifice de prevenire şi întocmirea documentelor de conducere a
actiunilor de interventie.
Şeful formatiunii şi şefii echipelor specializate îşi vor dezvolta cunoştinţele de
specialitate şi-şi vor forma deprinderi metodice pentru a fi în măsură să organizeze şi
desfăşoare cu competenţă pregătirea formaţiunilor, folosind cu eficienţă baza materială
existentă, precum şi pentru conducerea formaţiunilor pe timpul intervenţiei.Echipele de
intervenţie, indiferent de specialitate, îşi vor însuşi cunoştinţele prevăzute în programul
de pregătire privind protecţia împotriva incendiilor, atacurilor inamicului şi a dezastrelor,
regulile de comportare în situaţii de urgenţă, noţiunile de prim-ajutor şi autoajutor
sanitar, aparatura şi tehnica din dotare şi modul de întrebuinţare a acesteia, metodele şi
procedeele de intervenţie, de limitare şi înlăturare a urmărilor dezastrelor sau atacurilor
inamicului.
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Pregătirea de specialitate sa va executa prin cursuri, şedinţe teoretic-aplicative,
practic-demonstrative şi prin participarea la exerciţii şi aplicaţii.
Pregătirea salariaţilor
Salariaţii din primărie şi din instituţiile subordonate Consiliului local realizează
pregătirea prin instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire,
prim ajutor etc., în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi.
Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerintele şi conditiile organizării
activităţii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administratiei şi intemelor nr.
712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
786/2005.
Antrenamentele se execută anual, cu durata de 30 min. - 1 oră
Pregătirea populaţiei
Urmăreşte cunoaşterea regulilor de comportare în situaţii de urgenţă şi în caz de
conflict armat, a obligaţiilor ce le revin pentru realizarea măsurilor de protecţie
individuală şi colectivă, cunoaşterea semnalelor de alarmare şi a modului de comportare
la introducerea lor. Se va pune accent pe cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie
individuală şi P.S.I., cunoaşterea locurilor de adăpostire, a modului de amenajare a
adăposturilor familiale şi de comportare pe timpul ocupării lor, pe acordarea primului
ajutor sanitar şi autoajutorului în diverse situaţii şi pe cunoaşterea regulilor de
comportare în caz de dezastre.
Populaţia se va pregăti prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţii şi
exerciţii de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile organizaţiilor
neguvernamentale.
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor
Urmăreşte cunoaşterea regulilor de comportare în situaţii de urgenţă, a semnalelor
de alarmare şi acordarea primului ajutor sanitar şi autoajutorului în diverse situaţii.
Răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii revine conducerilor
instituţiilor de învăţământ.
Pregătirea se execută prin activităţi teoretic-aplicative, antrenamente şi participarea
la exerciţii conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
Pregătirea se desfăşoară în orele de dirigenţie, educaţie civica şi de consiliere, în
cadrul disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora şi prin programele de activităţi
extraşcolare astfel:
Preşcolari:
- Activităţi teoretic-aplicative, săptămânal (30 min - 1 oră)
- Un antrenament, lunar (30 min)
Elevi:
- In cadrul procesului instructiv-educativ (conform protocolului încheiat
între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ şi
Inspectoratul Şcolar)
- Un antrenament, semestrial (30 min - I oră)
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SECTIUNEA A 6 - A
Realizarea circuitului informaţional - decizional şi de cooperare
Sistemul informaţional - decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observării, detectării, culegerii şi transmiterii informaţiiolr şi a deciziilor de către factorii
implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.
Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra locului
producerii unei situaţii de urgenţă, evoluţia acesteia, efectelor negative produse, precum şi a măsurilor luate se realizează
prin rapoarte operative

SCHEMA
fluxului informaţional pentru conducerea
activităţii de intervenţie
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

Tel. 0233-21 80 89

Fax. 0233-21 80 89

Centrul Operaţional pentru Situaţi de Urgenţă
Tel. 0233-211230 Fax. 0233-211666

112
Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă
„Petrodava”
Tel. 0233-211230

112
Fax. 0233-211666

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
Centrul operativ cu act. temporară

Preş. CLSU
Primar
Tel.
0744979198

Şeful
formaţiei de
intervenţie
0742/157591

Şef S.V.S.U.
Tel.0746789605

Şefii
echipelor
specializate
0742/376729

Pol.
Tel.
0233244005
075509243

Dispensar
uman
Tel. 244012
0745/595289

- comandă - raport
- informare - înştiinţare
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Cooperare
Detasamentul
De Pompieri
Profesionisti
Din TG. NEAMT
Spitalul orasenesc
Tg. Neamt.

- Populaţia şi
salariaţii din
Localităţea
BALTATESTI.
1 SIRENA
ELECRTICA IN SAT
BALTATESTI
1 SIRENA
ELECTRICA IN SAT
VALEA SEACA
1 SIRENA
ELECTRICA IN SAT
VALEA ARINI
1

şi cooperare

CAPITOLUL V
Resurse umane, materiale şi financiare
RESURSE UMANE
- Comitetul local pentru situaţii de urgenţă = 17;
- Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă = 42.
RESURSE MATERIALE
A. MATERIALE COMUNE PENTRU TOATE SITUAŢIILE
Nr.
crt.

CANTITĂŢI

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

U.M.

Necesar

Existent

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

De
completat

OBS.

TEHNICĂ AUTO

1

Autoturisme teren cu două
diferenţiale dotate cu staţii emisierecepţie fixe

bc

1

1

2

Autobasculantă pentru transport
materiale de intervenţie

bc

1

1

3

Tractor articulat forestier (TAF)

bc

1

4

Buldoexcavator

bc

1

5

Butoaie din tablă 100-200 l pt. utilaje
de intervenţie

6

Sirene, difuzoare pentru alarmă,
inclusiv materiale necesare montării

bc

3

7

Echipamente de prelucrare şi
transmisie automată a datelor

bc

8

Radio telefoane fixe

9

Buget local
Buget local
Buget local
1

1

Buget local

bc
0
0
0
MIJLOACE DE TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE
3

0

-

1

0

-

bc

1

1

Radio telefoane portabile

bc

1

1

10

Telefoane mobile

bc

5

11

Aparate TV

bc

1

12

Aparate radio

bc

14

Cască de protecţie

bc

10

15

Agregate pt. sudură electrică sau
oxiacetilenică cu anexe

bc

1

16

Grup electrogen cu anexe pt. iluminat

bc

1

17

Reflectoare, cablu pentru iluminat,
becuri, fasunguri, întrerupătoare etc.

bc

1

Nr.
crt.

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

3

Buget local
Buget local
Buget local

1

Buget local

1
1
MIJLOACE DE INTERVENŢIE
10

Buget local
1

1

Buget local
1

CANTITĂŢI
U.M
Necesar

Buget local

Existent

De
completat
1

Buget local

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

18

Motocositori (multifuncţionale)

bc

1

19

Lanterne (baterii, becuri de rezervă)

bc

4

4

0

-

20

Felinare (făclii)

bc

3

2

1

Buget local

21

Bidoane / canistre 10-20 l pt. petrol

bc

1

1

Buget local

22

Petrol lampant

l

7

7

Buget local

23

Găleţi pentru apă

bc

8

24

Căni pentru apă (5 căni/găleată)

bc

30

25

Targă

bc

2

26

Trusă medicală de prim ajutor

bc

6

27

Frigidere 240 l

bc

1

28

Aparat foto

bc

1

29

Camere video, aparat video

bc

1

8

Buget local
10

20

2
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Buget local

Buget local
Buget local

6

Buget local

1

0

-

1

0

-

1

0

-

Obs

30

Corturi impermeabile

bc

5

5

Buget local

31

Paturi de fier, lemn sau pliante

bc

10

10

Buget local

32

Saltele

bc

10

10

Buget local

33

Perne

bc

10

10

Buget local

34

Feţe perne

bc

10

10

Buget local

35

Cearceafuri plic şi pat

bc

10

10

Buget local

36

Pături

bc

10

10

Buget local

B. INUNDAŢII
MATERIALE DE APĂRARE
1

Snopi fascine d =30 cm, L=3-4 m

bc.

400

400

Buget local

2

Pari din lemn rotund c.r. esenţa tare
d=8-12 cm, L=1-3 m.

bc

200

200

Buget local

3

Dulapi + palplanşe h=5 cm , L=4 m,
l=20-25 cm.

mc

6.0

6.0

Buget local

4

Cozi de lemn pt. unelte (rezervă)

bc

8

8

Buget local

5

Sârmă neagră d=2-4 mm

kg

60.0

60.0

Buget local

6

Saci de 50 - 80 cm. pt. pământ din
cânepă, iută, polietilenă

bc

300

300

Buget local

7

Sfoară legat saci (0,5 m / sac)

kg

3.0

3.0

Buget local

8

Funii subţiri pt. asigurarea oamenilor
d=10-15 mm

kg

3.0

3.0

Buget local

9

Piatră brută (blocuri 15 - 30 cm),
blocuri beton : 200 - 1000 kg/bc

mc

90.0

90.0

Buget local

MIJLOACE DE INTERVENŢIE
10

Lopeţi cu cozi

bc

20

5

10

Buget local

11

Cazmale (hârleţe) cu cozi

bc

10

10

5

Buget local

12

Târnăcoape cu cozi

bc

3

3

Buget local

13

Sape cu cozi

bc

10

10

Buget local

14

Furci de fier sau căngi de fier cu cozi

bc

5

5

Buget local

15

Maiuri pentru compactat pământ (din
lemn sau metal); maiuri pt. bătut pari

bc

10

10

Buget local

16

Barde ptr. cioplit şi topoare

bc

5

5

Buget local

17

Pile diferite

bc

1

1

Buget local

18

Fierăstraie mecanice (drujbe)

bc

3

2

Buget local

19

Cuţitoaie pentru cioplit

bc

3

3

Buget local

20

Dălţi pentru lemn

bc

3

3

Buget local

Nr.
crt.

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

1

CANTITĂŢI
U.M

Necesar

Existent

De
completat

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

MIJLOACE DE CALCUL, MĂSURARE
21

Pluviometre

bc

1

22

Ruletă 20 - 50 m

bc

2

bc

1

2

1

Buget local

0

-

MIJLOACE FIXE DIVERSE
23

Motopompe cu anexe şi 50m
conductă sau furtun

1

Buget local

ECHIPAMENTE DE SIGURANŢĂ, PROTECŢIE ŞI CAZARMAMENT
24

Cizme cauciuc

per

7

7

Buget local

25

Mantale de ploaie cu glugi (pelerine)

bc

10

10

Buget local

26

Centuri, veste şi colaci salvare

bc

3

3

Buget local

Notă - calculul s-a efectuat pentru 30 km cursuri de apă.

C. INCENDII
1

PICHETE P.S.I. = 3 - ECHIPATE CU:
Stingător P6

bc

6

11

Găleată tablă

bc

6

6

Târnăcop

bc

6

3

Lopată

bc

6

10

Rangă

bc

3

3

Buget local

Topor târnăcop

bc

2

2

Buget local

Cange

bc

6

2

Vopsea roşie

kg

3

Diluant

kg

6

Buget local
Buget local
3

Buget local
Buget local

Buget local
Buget local
Buget local
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4

Pensulă

bc

5

Stingător (primărie,şcoli)

bc

Buget local
20

30

Buget local

D. ACCIDENT CHIMIC SAU BIOLOGIC
1

Măşti contra gazelor

bc

5

2

Complete de protecţie

bc

5

5

Buget local

3

Pachet de decontaminare ind.

bc

5

5

Buget local

4

Detector substanţe toxice

bc

1

1

Buget local

10

Buget local

5

Buget local

E. EPIZOOTII
1

Decontaminol

bc

10

2

Covoraş pt. dezinfecţii

bc

10

7

Buget local

3

Combinezoane

bc

10

10

Buget local

4

Mască

bc

10

10

Buget local

5

Bonetă

bc

10

10

Buget local

bc

10

10

Buget local

6

Acoperitor încălţăminte

3

RESURSE FINANCIARE
Alocarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire
a riscurilor se realizează prin planul de asigurare elaborat de Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi se prevede, anual, în bugetul propriu.
CAPITOLUL VI
Logistica acţiunilor
Cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor, bunurilor de consum şi serviciilor
necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în Planurile de intervenţie.
Asigurarea materială
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă se asigură de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Personalul serviciului voluntar are obligaţia să poarte uniformă, echipament de
protecţie şi însemne distinctive care sunt asigurate gratuit de Consiliul local.
Pe timpul intervenţiei personalului serviciului voluntar i se asigură antidot adecvat
naturii mediului de lucru.
În cazul operaţiunilor de lungă durată li se asigură hrană gratuit, în echivalentul a cel
puţin 2.000 calorii, obligaţia revenind Consiliului local.
Asigurarea medicală se va realiza cu prioritate pentru acordarea primului ajutor
persoanelor cu arsuri grave, celor aflate în stare de şoc şi a celor intoxicate. Asistenţa
medicală se va asigura de către personalul medical de pe plan local şi de către medicii de
familie.
Pentru personalul voluntar este obligatorie asigurarea acestuia la o societate de
asigurări pentru cazuri de boală profesională, accident ori deces produse în timpul sau
din cauza îndeplinirii atribuţiilor pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale,
antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

ANEXA NR.1
la PAAR
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LISTA
AUTORITĂŢILOR ŞI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂŢI ÎN
ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR
ÎN COMUNA
Nr.
crt.

Denumire
autoritate
Primar

1

Coordonate autoritate

Persoană de contact

Loc.
Tel : 0744979198
Primar
Fax : 244025
Tel. Serviciu 244025
email :primbaltatesti@ya
hoo.
Viceprimar
ro
Mobil 0722245817
Şef S.V.S.U.

Atribuţii în
PARR, conform
fişei nr.

Fişa nr.1
Preia atribuţiile
primarului, în
lipsa acestuia,
conform
Fişei nr.1
Fişa nr.2

Mobil 0746/789605
Dispensarul
uman

Loc
Tel 244012

Medic
Laptes Dan
0723311207
0745/595289

2

3

Postul de
poliţie

4

SCOALA
Baltatesti

Loc.
Tel 244005

Fişa nr. 3

Ag. pr. Grigoras Ion

Fişa nr.4

Tel:0740881430
Loc
Tel. 244001

Gheorghiu Catalina
Director
Tel :0743136075

Fişa nr.5

ANEXA NR.2
la PAAR
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ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Primar
I.- GESTIONAREA RISCURILOR
a) monitorizarea parametrilor
meteo, de mediu, hidrografici, şi
transmiterea datelor la autorităţile
competente.

b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă

c) informarea preventivă a
populaţiei şi angajaţilor asupra
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.

Fişa nr. 1
Se observă:
- cotele apei râului
la primirea
atenţionărilor meteo ; se informează SGA şi ISU
Neamţ.
- evoluţia fenomenului de secetă ; se informează
ISU Neamţ
Se întocmesc şi se înaintează zilnic rapoarte
operative către I.S.U.
Cotroalele se execută de către şeful S.V.S.U. şi
specialiştii pentru prevenire astfel :
- la gospodăriile populaţiei - de doua ori pe an,
de regulă primăvara şi toamna
- la unităţile de învăţământ - premergător
începerii anului şcolar şi semestrial
- la instituţiile publice din subordinea consiliului
local - o data pe an
- la operatorii economici - la solicitarea
conducătorilor acestora cu care s-au încheiat
contracte de intervenţie
- pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor.
Controalele se execută pe baza Graficului de
control întocmit de şeful serviciului. La finalizare
se întocmeşte Notă de control.
Informarea se execută pe baza Graficului de
informare publică astfel:
- cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
tradiţionale sau cultural - sportive ;
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- prin preoţii parohi, la sfârşitul slujbelor
religioase.
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d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare

II- RESURSE NECESARE
a) monitorizarea parametrilor
meteo, de mediu, hidrografici şi
transmiterea datelor la autorităţile
competente.
b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă

Se efectuează :
- planificat, pe bază de grafic, cu toţi salariaţii din
primărie, semestrial o dată cu efectuarea
instructajelor ;
- inopinat, de către primar sau autorităţile de
control ;
- trimestrial, pe obiective, cu personalul
serviciului voluntar, la şedinţele de pregătire.
- Nivelmetru - pod peste râul
- Registru cu rapoarte operative.
- Grafic de control
- Carnete cu constatările rezultate din control
- Registru cu note de control
- Materiale informative pentru afişierele stradale
şi pentru preoţii parohi.

c) informarea preventivă a
populaţiei şi angajaţilor asupra
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
- Planuri de intervenţie
evacuare
- Planuri de evacuare
III. - INTERVENŢIE
a. - alarmare
- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare ;
- la producerea unei situaţii de urgenţă dispune
punerea în funcţiune a sirenei de alarmare şi a
celorlalte mijloace stabilite prin plan;
- ia măsuri de înştiinţare a şefului de serviciu
pentru situaţii de urgenţă şi a altor angajaţi ai
primăriei, în funcţie de situaţia produsă ;
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei,
instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de
pericol ;
- urmăreşte punerea în aplicare a sistemului de
anunţare şi aducere la sediul primăriei a membrilor
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi ai
Comitetului Operativ cu Activitate Temporară în
funcţie de evoluţia situaţiei;
- urmăreşte aducerea la locul intervenţiei, în
timpii planificaţi, a echipelor specializate cu
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b.- acţiuni de căutare/salvare

c. - asistenţă medicală

d. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

mijloacele şi echipamentele necesare conform
situaţiei produse.
- asigură, prin echipele specializate pe domenii,
căutarea şi salvarea persoanelor şi animalelor
periclitate de situaţia de urgenţă ;
- ia măsuri de salvare a bunurilor populaţiei, a
valorilor materiale şi culturale importante din
zonele periclitate ;
- ia legătura cu personalul medical de la
cabinetele medicale din cadrul dispensarului
pentru acordarea primulului ajutor persoanelor
rănite ;
- stabileşte măsuri pentru transportul la Spitalul
Judeţean a persoanelor grav rănite sau intoxicate ;
- în caz de incendiu - izolarea obiectivului
incendiat pentru limitarea extinderii acestuia în
vecinătăţi sau la alte obiective ;
- la inundaţii - intervenţia cu utilaje şi mijloace
improvizate pentru evitarea revărsărilor cursurilor
de apă la obiective sau la gospodăriile populaţiei ;
- în caz de epidemii, epizootii - izolarea
persoanelor şi zonelor afectate cu stabilirea
măsurilor stricte de acces.
- în caz de accidente grave pe căile de transport
sau accidente chimice - la măsuri, cu ajutorul
organelor de poliţie, pentru delimitarea zonei de
interdicţie a accesului şi devierea circulaţiei pe
alte rute ocolitoare.
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ANEXA NR.2
La PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Dispensarul uman

Fişa nr. 3

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a) monitorizarea situaţiei medicale Se observă:
- cazurile de îmbolnăviri care ar putea produce
epidemii în rândul populaţiei îndeosebi la şcoli
- calitatea apei potabile pe timpul inundaţiilor.
b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă

Cotroalele se execută de către personalul
medical, îndeosebi cel cu atribuţii în activitatea de
prevenire, astfel:
- cu ocazia vaccinărilor populaţiei ;
- la unităţile de învăţământ - la începerea anului
şcolar şi ori decâte ori se constată cazuri de
îmbolnăviri grave cu pericol de epidemie ;
- la operatorii economici - la solicitarea
conducătorilor acestora.
c) informarea preventivă a
Informarea se execută astfel:
populaţiei şi angajaţilor asupra
- cu ocazia consultaţiilor medicale şi a asistenţei
pericolelor specifice din sectorul de medicale la domiciliu ;
competenţă şi asupra
- cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
comportamentului de adoptat în
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
cazul manifestării unui pericol.
traditionale sau cultural - sportive ;
d) exerciţii de intervenţie şi
Se efectuează :
evacuare
- cu tot personalul, semestrial o data cu efectuarea
instructajelor, coordonate de şeful S.V.S.U.
II.- RESURSE NECESARE
a) controlul preventiv
- Grafic de control
- Registru cu note de control
c) informarea preventivă a
- Materiale informative pentru afişierele de la
populaţiei şi angajaţilor asupra
dispensar şi cele stradale.
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
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d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare
III. - INTERVENŢIE
a. - alarmare

b. - acţiuni de căutare/salvare
c. - asistenţă medicală
d. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

- Planul de interventie
- Planul de evacuare
- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
funcţionare a mijloacelor de anunţare şi alarmare ;
- ia măsuri de înştiinţare a personalului din
subordine şi de aducerea acestuia la sediul
dispensarului ;
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei,
instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de
pericol ;
- conduce activitatea de deplasare la locul solicitat
pentru intervenţie, cu mijloacele şi echipamentele
necesare conform situaţiei produse.
- asigură căutarea şi salvarea persoanelor şi
animalelor periclitate de situaţia de urgenţă ;
- ia măsuri pentru transportul la Spitalul Judeţean
a persoanelor grav rănite sau intoxicate, pe baza
unei planificări pe urgenţe ;
- în caz de epidemii, epizootii - izolarea
persoanelor şi zonelor afectate cu stabilirea
măsurilor stricte de acces.
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ANEXA NR.2
la PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂTILOR ŞI RESPONSALILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPEIRIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Postul de poliţie
Fişa nr. 4
I.-GESTIONAREA RISCURILOP,
a) monitorizarea activităţilor
Se observă:
- activitatea cetăţenilor cu ocazia unor sărbători
tradiţionale, creştineşti, întruniri ale cetăţenilor sau
manifestări cultural - sportive;
b) controlul preventiv
- se execută conform graficului de planificare pe
plan local ;
- inopinat.
c) informarea preventivă a
Informarea se execută pe baza Graficului de
populaţiei şi angajaţilor asupra
informare publică astfel:
pericolelor specifice din sectorul de - cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate ;
competenţă şi asupra
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
comportamentului de adoptat în
tradiţionale sau cultural - sportive ;
cazul manifestării unui pericol.
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- prin preoţii parohi, la sfârşitul slujbelor
religioase.
IL- RESURSE NECESARE
a) controlul preventiv pe domenii
- Grafic de control
de competenţă
- Carnete cu constatările rezultate din control
- Registru cu note de control
b) informarea preventivă a
- Materiale informative pentru afişierele stradale
populaţiei şi angajaţilor asupra
şi la postul de poliţie.
pericolelor specifice din sectorul de
competenţă şi asupra
comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
- Planuri de intervenţie
evacuare
- Planuri de evacuare
__
III. - INTERVENTIE
a. - alarmare
- ia măsuri de înştiinţare a şefului de serviciu
pentru situaţii de urgenţă şi a altor angajaţi ai
primăriei, în funcţie de situaţia produsă ;
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei,
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b. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

Instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de
pericol ;
- anunţă personalul din subordine şi urmăreşte
aducerea acestuia la locul intervenţiei, în timpii
planificaţi.
- în toate situaţiile de urgenţă la măsuri pentru
menţinerea ordinii publice, dirijarea circulaţiei,
paza bunurilor populaţiei afectate de calamităţi şi
împiedică producerea unor acţiuni antisociale

ANEXA NR.2
la PAAR
ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AUTORITATEA : Şcoala generală

Fişa nr. 5

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a) Monitorizarea activităţilor
Se observă:
- comportamentul elevilor pentru evitarea
producerii, din joacă sau neglijenţă, a unor situaţii
de urgentă.
b) controlul preventiv
Cotroalele se execută :
- premergător începerii anului şcolar şi semestrial
- cu ocazia antrenamentelor de evacuare
c) informarea preventivă a elevilor Informarea se execută :
şi angajaţilor asupra pericolelor
- la orele de dirigenţie ;
specifice şi asupra
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi
comportamentului de adoptat în
cultural - sportive ;
cazul manifestării unui pericol.
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare
- la orice altă activitate care ar putea genera
situaţii de urgenţă : sărbători religioase, tabere,
concursuri, lucrul cu foc deschis, folosirea
focurilor artizanale şi artificiilor, activităţi în
laboratoare şcolare, lucrul în laboratoare de
informatică.
d) exerciţii de intervenţie şi
Se efectuează :
evacuare
- planificat, pe bază de grafic, cu toţi salariaţii şi
elevii, semestrial o data cu efectuarea
instructajelor ;
- inopinat, de către conducătorul instituţiei sau
autorităţile de control ;
II- RESURSE NECESARE
a) monitorizarea
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b) controlul preventiv pe domenii
de competenţă
c) informarea preventivă a elevilor
şi angajaţilor asupra pericolelor
specifice din sectorul de
competenţă şi asupra

- Grafic de control
- Registru cu note de control
- Materiale informative pentru afişierele stradale
şi în şcolile subordonate

comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol.
d) exerciţii de intervenţie şi
evacuare
III. - INTERVENŢIE
a. - alarmare

b. - acţiuni de căutare/salvare

c. - asistenţă medicală

d. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

- Planul de intervenţie
- Planul de evacuare
- asigură realizarea şi menţinerea în stare de
funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare ;
- la producerea unei situaţii de urgenţă dispune
punerea în funcţiune a mijloacelor stabilite prin
plan;
- ia măsuri de înştiinţare a şefului de serviciu
pentru situaţii de urgenţă şi a altor angajaţi ai
primăriei, în funcţie de situaţia produsă ;
- coordonează activitatea de evacuare a clădirii,
verificarea prezenţei pe clase, prevenirea panicii.
- conduce căutarea şi salvarea persoanelor
periclitate de situaţia de urgenţă ;
- la măsuri de salvare a bunurilor din şcoală, a
valorilor materiale şi culturale importante din
zonele periclitate ;
- ia legătura cu personalul medical de la
cabinetele medicale din cadrul dispensarului
pentru acordarea primului ajutor persoanelor
rănite ;
- stabileşte măsuri pentru transportul la Spitalul
Judeţean a persoanelor grav rănite sau intoxicate ;
- în caz de incendiu - izolarea obiectivului
incendiat pentru limitarea extinderii acestuia în
vecinătăţi sau la alte obiective ;
- în caz de epidemii - izolarea persoanelor şi
zonelor afectate cu stabilirea măsurilor stricte de
acces.
- în caz de accidente grave pe căile de transport
sau accidente chimice - ia măsuri, cu ajutorul
organelor de poliţie, pentru delimitarea zonei de
interdicţie a accesului şi devierea circulaţiei pe
alte rute ocolitoare.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind aprobarea încetării unui contract de închiriere pășune din
domeniul privat al comunei
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand raportul de specialitate inregistrat la nr.751/25.02.2021 precum si
referatul de aprobare întocmit de primarul comunei , înregistrat sub nr.750/25.02.2021.
Avand in vedere prevederile :
- art.555-557 și art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.
- art.362 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ
- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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;
- cererea numitului Chirilă Ion, înregistrată sub nr.7384/25.02.2021, prin care
solicită încetarea contractului de închiriere.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”b” precum si art. 139, alin.(3)
din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare,
HOTARASTE :
Art. 1. – Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr.2551 din
09.06.2015 locatar Chirilă Ion, având ca obiect închirierea trupului de pășune Zâmbrești
LOT2 în suprafață de 11 ha , începând cu data de 01.03.2021.
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.
Art.3. – Secretarul general al comunei Baltatesti va comunica autorităților si
persoanelor interesate prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTE,
Consilier local,
BRAN ILIE
Nr.11
Din 25.02.2021
GENERAL,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
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