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ANUNŢ
IN ATENTIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Având in vedere prevederile art. 9 alin (2) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, cu modificările si 
completările ulterioare, conform cărora:

„Pentru punerea in valoare a pajiştilor aflate in domeniul privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unităţile 
administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotărârile consiliului local, in baza 
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animale înscrise in 
Registrul nafional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social 
pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directa, in 
condiţiile prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările 
ulterioare, pentru suprafeţe de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale 
deţinute in exploataţie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani. Suprafeţele de pajişti ramase 
nealocate se atribuie in condiţiile prevederilor alin (1) crescătorilor de animale persoane 
fizice sau juridice având animale înscrise in Registrul nafional al exploataţiilor. ”

Asociaţiile crescătorilor locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul 
localităţii respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directa trebuie 
sa fie legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea 
directa a contractului.

Asociaţiile crescătorilor locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul 
localităţii respective care solicita încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate 
in domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu 
membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise in 
Registrul naţional al exploataţiilor care asigura încărcătura minima, conform prevederilor 
art.10.alin (1) din O.U.GNR.34/2013.

Având in vedere considerentele enunţate anterior, va invitam sa depuneţi pana la data 
de 15.03.2019, cererile privind închirierea de pajişti, însoţite de dovada ca animalele sunt 
înscrise in Registrul naţional al exploataţiilor.

Lămuririle suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Perisoru, din str. Parcului,
nr.4.
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