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A N U N Ţ  
 

 Avand in vedere prevederile art. 9 , alin. (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
a Guvernului Romaniei nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile 
ulterioare conform caruia :   

“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.” 

Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
localității  care solicita închirierea de suprafete de pasuni (pajisti permanente) prin 
atribuire directă trebuie să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data 
depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului . Totodata au obligatia sa 
depuna un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr 
de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor care asigură încărcătura 
minimă de 0,3 UVM/ha. 
 Cererile pentru inchirierea prin atribuire directa a terenului trebuie 
sa fie insotite de minimum aceste documente :  
 

- copia actului  de identitate valabil , 
- certificat de atestare fiscala ;  
- adeverinţă cu suprafetele de teren inscrise in registrul agricol ;  

 
Suprafata disponibila a u.a.t. este de 5,00 ha teren categoria (arabil) 

situat in punctul “Silişte” sat Negoşina parte component a islazului 
comunal. 

Pretul inchirierii este de 536 lei/ha : 
 Fata de aceste considerente doritorii pot depune cereri (lămuriri 

suplimentare) pana la data de 15 martie 2019 la sediul Primariei comunei 
Căneşti , sat Căneşti , comuna Căneşti, judeţul Buzău intre orele 8,00 – 
16,00 – Compartiment agricol ; sau pe e-mail ; primariacanesti@yahoo.com .  
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