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ANUNT
IN ATENTIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DE PE
RAZA COMUNEI TOPRAISAR !
Avand in vedere :








Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
funciar nr. 18/1991
Prevederile Hotararii nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice din 11
decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/201 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Prevederile Ordinului nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al
comunelor orașelor, respectiv al municipiilor;
Prevederile art.4 si art.14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica
actualizata;
Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
Amenajamentul Pastoral pentru pajistile permanente proprietate privata a comunei
Topraisar judetul Constanta;
,,Pentru

punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al
comunelor, oraşelor respectiv al municipiilor şi 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 Registrul naţional al exploataţiilor,
membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii
respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile
prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele
de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor
alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor.
Primaria comunei Topraisar invita cetatenii interesati –persoane
fizice,persoane juridice si/sau asociatii ale crescatorilor de animale de pe raza
comunei Topraisar sa depuna cereri insotite de documentatia completa
referitoare la atribuirea pajistii ,la sediul Primariei Topraisar pana la data de 1
martie 2019.

La procedura atribuirii directe pot participa: persoane juridice (societati comerciale, PFA,
intreprinderi individuale etc.), persoane fizice, asociatii legal constituite ale crescatorilor de
animale, asociatii in forma simpla care desfasoara activitati in domeniul cresterii animalelor si
a serviciilor de intretinere a terenurilor pe raza comunei Topraisar.
DOCUMENTELE CE TREBUIE PREZENTATE LA PROCEDURA ATRIBUIRII DIRECTE
Persoane juridice
- copie de pe cardul de exploatatie al membrilor asociatiei;
- certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, dupa caz, copie xerox;
- alte acte doveditoare (statut, act constitutiv etc.) din care sa rezulte obiectul de activitate –
cresterea animalelor, lucrari de intretinere a terenurilor sau alte activitati conexe acestora
(pentru asociatii);
- declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau lichidare
judiciara;
- Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii
exploatatiei pe raza administrativ-teritoriala unde se afla pasunea inchiriata – Adeverinta de la
medicul veterinar de circumscriptie privind: codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de
animale detinute la data depunerii ofertei;
- Dovada detinerii unei incarcaturi minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafata
solicitata – Adeverinta de la registrul agricol de pe raza teritoriala unde se afla pasunea
inchiriata;
- certificat fiscal care sa ateste achitarea datoriilor catre bugetul de stat, original, valabil la
data atribuirii;
Persoane fizice
- copie de pe cartea de identitate;
- cardul de exploatatie, in copie xerox;
- certificat fiscal care sa ateste achitarea datoriilor catre bugetul local, original, valabil la
data atribuirii;
- Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii
exploatatiei pe raza administrativ-teritoriala unde se afla pasunea inchiriata – Adeverinta de la
medicul veterinar de circumscriptie privind: codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de
animale detinute la data depunerii ofertei;
- Dovada detinerii unei incarcaturi minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafata
solicitata – Adeverinta de la registrul agricol de pe raza teritoriala unde se afla pasunea
inchiriata;

CEREREA INSOTITA DE DOCUMENTELE SOLICITATE SE DEPUN LA SEDIUL
PRIMARIEI TOPRAISAR.INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT SOLICITA LA
SEDIUL PRIMARIEI TOPRAISAR SAU LA NR. TEL 0241785238.

PRIMAR,
Gheorghe Stelian

