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ANUNŢ
privind închirierea prin atribuire directă a pajistilor
din domeniul privat al comunei Brâncoveni
Consiliul local al comunei Brâncoveni, județul Olt, cu sediul în localitatea Brâncoveni
nr. 95, județul Olt, a inițiat procedura de închiriere prin încredinţare directă a terenurilor
având categoria de folosinţă pajisti/păşune situate în extravilanul comunei Brâncoveni.
Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei Brâncoveni,
județul Olt, pentru folosirea eficienta a acestora, Unitatea administrativ-teritorială comuna
Brâncoveni, prin primar, in conformitate cu Hotărârea Consiliului local, in baza cererilor
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele înscrise in Registrul
național al exploatațiilor - RNE, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe
teritoriul comunei Brâncoveni, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, in
condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, pentru suprafețele de pajisti disponibile, proporțional cu efectivele de animale
detinute în exploatație, pe o perioadă de 7 ani.
Cererile de înscriere împreună cu documentele necesare în vederea participării la
atribuirea prin încredinţare directă a păşunii comunale se vor depune până la data de
18.03.2019, ora 1500 la registratura Primăriei comunei Brâncoveni.
Rezultatele selecției cererilor de închiriere a pășunii prin încredințare directă vor fi
afișate
la
sediul
instituției
în
data
de
20
martie
2019,
ora
1200.
Contestațiile vor fi soluționate în termen de 1 zi lucrătoare de la data depunerii.
Ședința publică pentru atribuire directă a suprafețelor de pajiști disponibile se va
organiza în data de 25 martie 2019, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Brâncoveni
Pot solicita suprafețe de teren având categoria de folosință pășune, crescătorii de
animale, persoane fizice și juridice având animale înscrise în Registrul Național al
Exploatațiilor – RNE, membrii ai colectivității locale care au sediul social pe teritoriul
comunei Brâncoveni;
Cererile crescătorilor de animale trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
A)Persoane fizice
- act de identitate proprietar (în copie certificată pentru conformitate) din care reiese că are
domicilul pe raza UAT Brâncoveni,
- document eliberat și vizat de medicul veterinar în original (adeverință cu numărul de
animale pe categorii și lista de inventariere a exploatației) din care reiese ca animalele sunt
înscrise in RNE;
- adeverinţa eliberata de Primăria Comunei Brâncoveni din care să rezulte că animalele sunt
înscrise în Registrul Agricol al Comunei Brâncoveni, în anul 2018;
- Certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor si impozitelor locale, valabil la data
depunerii cererii – original

B) Persoane juridice
- Certificat de înregistrare flscala. (ANAF în copie certificata pentru conformitate);
- Certificat de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor și impozitelor față de bugetul
local, valabil la data depunerii cererii - original;
- document eliberat și vizat de medicul veterinar (adeverință pe categorii cu numărul de
animale) din care reiese ca animalele pentru care solicita pajişti (pasune), sunt înscrise in
RNE- original;
- adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Brâncoveni din care să rezulte că animalele
sunt înscrise în Registrul Agricol al Comunei Brâncoveni , în anul 2018,
- sa aibă sediul social pe teritoriul UAT Brâncoveni;
C) Asociaţii înfiinţate conform OG nr. 26/2000
- Certificat de Înregistrare fiscala, (ANAF în copie certificată pentru conformitate);
- Statutul şi actul constitutiv, (în copie certificată pentru conformitate);
- Certificat de grefa de la Judecătoria privind înregistrarea asociaţiei (în copie certificată
pentru conformitate);
- Certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor și impozitelor față de bugetul
local, valabil la data depunerii cererii - original;
- tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale
înscrise în RNE ,care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha;
- document eliberat și vizat de medicul veterinar ( adeverinţa ) din care reiese că
proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine pentru care solicită pajişti
(pășune), le are înscrise în RNE;
- adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Brâncoveni din care să rezulte că
animalele sunt înscrise în Registrul Agricol al Comunei Brâncoveni.
Asociațiile crescătorilor de animale locali, persoanele juridice trebuie să aibă sediul
social pe teritoriul comunei Brâncoveni și sa fie legal constituite cu cel putin un an înainte de
data depunerii cererii pentru închirierea directă.
Închirierea directă a suprafețelor de pășunat se va face proportional cu numărul de
animale deținute, fără a depăși încărcătura maximă de animale, conform normativelor legale
în vigoare.
Cuantumul reprezentând valoarea închirierii pășunii este în suma de 120 lei/ha/an
iar perioada pentru care se închiriază pășunea este de 7 ani conform Hotărârii Consiliului
local.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0249/708500, fax:
0249/708501, la adesa de e-mail: pcb@primariabrancoveni.ro sau la sediul Primăriei
comunei Brâncoveni.
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