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STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiștilor aparținând domeniului privat al 
comunei Aluniş 

 
 Studiul de oportunitate s-a axat pe analiza unor elemente relevante, în care se includ: aspecte 
generale; fezabilitate tehnică; fezabilitatea economică și financiară; aspecte de mediu; aspecte sociale; 
aspecte instituționale; aspecte juridice. 
Descrierea activității 
 Aceasta activitate de administrare a pajiștilor naturale aparținând domeniului privat al 
orașului, în conformitate cu prevederile Ordinului 226/2003 emis de Ministerul Agriculturii 
Alimentației și Pădurilor, este destinată susținerii dezvoltării durabile a zooeconomiei speciilor de 
taurine și ovine, contribuind la satisfacerea nevoilor crescătorilor de animale din arealul comunei 
Aluniş  în ceea ce privește asigurarea unor cantități de furaje verzi și fibroase cu un grad sporit de 
digestibilitate și cu un aport nutrițional ridicat. 
Pășunile comunei Aluniş  
 Sub denumirea de pajiști se va înțelege în cadrul prezentului studiu toate suprafețele agricole 
acoperite cu iarba (pajiști), aflate în administrarea comunei Aluniş , destinate utilizării de către 
crescătorii de animale din zonă pentru pășunatul animalelor, așa cum se regăsesc în inventarul 
suprafețelor de pășune încă din anul 2007. 
 Activitatea de administrare și exploatare a pășunilor ce sunt în administrarea comunei Aluniş, 
se referă, în principal, la asigurarea întreținerii corespunzătoare a acestora, în vederea menținerii și 
ridicării potențialului de producție a masei vegetale prin: 
- asigurarea pazei și supravegherii acestor suprafețe; 
- valorificarea potențialul pajiștilor și utilizarea acestor suprafețe prin asigurarea unui număr 
optim de animale erbivore, conform normelor în vigoare; 
- efectuarea la timp și în condiții suficiente a lucrărilor de întreținere a pajiștilor și a utilităților 
zoopastorale (unde este cazul), în conformitate  amenajamentul pastoral aprobat; 
- asigurarea acțiunilor programate destinate îmbunătățirii și valorificării producției pășunilor, 
respectându-se ritmul anual de regenerare a suprafețelor de pășuni etc. 
 Prestarea serviciilor de exploatare și întreținere a pășunilor, va fi realizată respectându-se 
următoarele: 
a) aplicarea prevederilor programului de pășunat și a măsurilor ce trebuie respectate la începutul 
fiecărui sezon de pășunat cu privire la curățarea pășunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, 
eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe pășune, acțiuni sanitar-veterinare 
obligatorii etc; 
b) executarea lucrărilor specifice, în conformitate cu prevederile programului de întreținere a 
pășunilor; 
c) supravegherea și paza suprafețelor de pășune ce fac obiectul contractului de închiriere; 
d) asigurarea încărcăturii optime impuse de normele in vigoare (UVM/ha). 
Aspecte de mediu 
 Având în vedere normele legislative privind protecția mediului și acestora la standardele 
Uniunii Europene, autoritatea administrației publice locale are responsabilități și obligații pentru a 
asigura un mediu sănătos, pentru locuitorii comunei Aluniş . 
 Obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu subzistă, indiferent de tipul de 
activitate ales, fiind necesar aplicarea tuturor prevederilor din legislația specifică de mediu. 
 Diferențierea apare în ceea ce privește obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în 
acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuții vor reveni autorității publice locale, în 
timp ce în cazul delegării gestiunii, prin închiriere, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului 
economic/persoanei juridice/fizice/crescătorului de animale, căruia i se va face închirierea, 
răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor în acest sens. incumbând acestuia. 



 Consiliul Local Aluniş  va avea, în conformitate cu cadrul legal aplicabil în materie, atribuții 
cu privire la monitorizarea și exercitarea controlului, cu privire la furnizarea și prestarea serviciilor 
de exploatare și întreținere. 
 Suplimentar, devin incidente și mențiunile referitoare la posibilitatea impunerii, în cadrul 
criteriilor de calificare, incluse în documentația de atribuire aferentă procedurii, sau în cadrul 
contractului de închiriere, unor cerințe care să garanteze. îndeplinirea condițiilor de mediu, în ceea ce 
privește activitatea desfășurată. 
Nivelul chiriei 
 Pretul inchirierii se stabileste tinand cont de echilibrul financiar dintre valoarea productiei de 
iarba disponibila si obligatiile care ii sunt impuse utilizatorului pajistii permanente prin cheltuielile 
cu implementarea amenajamentului pastoral. 
 Chiria se va achita anual, în două rate, termenul scadent fiind cel târziu data de 30 iunie - 30% 
și 70% până la 15 decembrie a fiecărui an, pentru anul în curs. Neplata chiriei sau executarea cu 
întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform legislației 
fiscale privind creanțele bugetare, în vigoare la data plății. 
Modalitatea de acordare contractului de închiriere 
 Modalitatea de acordare a contractului de închiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din 
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 44 / 2018, 
este atribuirea directă, pe baza cererilor crescătorilor de animale. 
 Contractul de închiriere se va încheia cu crescătorul de animale - persoana fizică sau juridică, 
care are animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau 
care au sediul social pe teritoriul comunei Aluniş . 
Durata închirierii 
 Durata pentru care se închiriază pășunea este de 7 ani. Pe durata stabilită se interzice 
chiriașului subînchirierea oricărei sarcini aparținând activității de exploatare a pășunilor ce fac 
obiectul contractului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

CAPACITATEA DE PĂȘUNAT ACTUALĂ A PAJIȘTILOR DIN UAT ALUNIȘ ŞI MODUL DE STABILIRE A CHIRIEI 
 

Trupul de pajiște 
Suprafața 
Parcelei 

Ha 

Prod. 
de 

masă 
verde 
t/ha 

Coef. 
de 

folosire 
% 

Producția de 
masă verde 
utilă t/ha 

Producția 
totala de 

masă verde 
T 

ZAF* 

încărcare cu UVM Preţ mediu 
Tonă masă 
verde/ha 

-lei- 

Preţ masă 
verde 
Lei/an 

 

Preţ masă 
verde 

Lei/an/ha 

Cheltuieli 
estimate 
Lei/an/ha 

Chiria 
Lei/ha/an /ha Total 

1 2 3 4 
5 

(col3xcol.4) 
6 

(Col2xcol.3) 
7 

Col5/0,05) 
8 

(Col7/ DSP*) 

9 
(Col2x 
col8) 

10 
11 

(col.5xcol.2) 
xcol.10 

12 13 
14=(12/13)x

12 

Crăciuneşti 
0.3384 3.4 85 2.89 1.15 57.8 0.36 0.12 100 97.8 289 1.000 84 

Dumbrăvioara 121.17 3.2 85 2.72 387.74 54.4 0.34 41.19 100 33.102 273 1.000 75 
Mițurca 

110.64 3.2 85 2.72 3541 54.4 0.34 37.62 100 30.094 272 1.000 74 

Pădurea 
Oprită 

20.11 3 82 2.46 60.33 49.2 0.31 6.23 100 4.947 246 1.000 61 

Plaiul 
Coșarului 

62.58 2.8 80 2.24 175.22 44.8 0.28 17.52 100 14.018 224 1.000 51 

Strâmba- La 
Petrache 

3.5 3 80 2.4 10.5 48 0.3 1.05 100 840 240 1.000 58 

Valea 
Frasinului 

40.95 3.6 85 3.06 147.42 61.2 0.38 15.56 100 12.531 306 1.000 94 

TOTAL 359.2884 
            

 

DSP - Durata sezon de pășunat (160 zile) 
ZAF - Număr de zile animal furajat pe pășune 
0,05 - cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi 


