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Nr. 3905 din 27.04.2020
CĂTRE,
Crescătorii de animale de pe raza comunei Baia de Fier, județul Gorj

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în perioada 28.04.2020-07.05.2020, se pot
depune la Primăria Comunei Baia de Fier-Compartimentul Juridic, în fiecare zi lucrătoare, între orele
800-1400, cererile pentru atribuirea directă a contractelor de închiriere pășuni, aflate în
proprietatea privată a Comunei Baia de Fier.
În vederea participării la procedura de atribuire, solicitanții vor depune următoarele
documente:
1. Cerere de atribuire directă, adresată Consiliului Local Baia de Fier(se va gasi la primărie);
2. Copia actului de identitate, pentru persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice;
3. Certificat constatator, actul constitutiv/statut, certificat de inregistrare fiscala - pentru
persoanele juridice / asociatii patrimoniale ( ale crescatorilor locali de animale );
4. Copii de pe documente din care sa rezulte înregistrarea animalelor in Registrul Naţional al
Exploataţiilor ( copie card de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţilor sau
adeverinţa de la medicul veterinar de circumscripţie cu numărul cardului de exploataţie );
5. Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie cu efectivele de animale înscrise
în Registrul Naţional al Exploataţiilor, pe categorii de animale;
6. Adeverinţa de la registrul agricol din cadrul Comunei Baia de Fier din care să reiasă numărul
de animale deţinut;
7. Dovadă achitare taxă de participare in suma de 50 lei și dovadă achitare taxa caiet de sarcini
si documentatie de atribuire in suma de 100 de lei.
8. Certificat fiscal privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare
sau extrabugetare la Primăria Comunei Baia de Fier(fără nicio datorie).
Se vor accepta doar documentațiile complete. Crescătorii de animale sunt rugați să își
procure documentele solicitate înainte de depunerea cererii la primărie.
*
Pot participa la procedură doar membrii colectivităţii locale care au animale inscrise in
Registrul Naţional al Exploataţiilor. Asociatiile crescatorilor de animale, persoanele juridice trebuie
să aibă sediul social pe teritoriul Comunei Baia de Fier şi să fie constituite legal cu cel puţin un an
înainte de data depunerii cererii de inchiriere. In cazul asociatiilor crescatorilor de animale, la
cerere se va depune si un tabel cu membrii asociatiei, crescatori locali de animale inscrisi in
Registrul Naţional al Exploataţiilor.
Preţul minim de închiriere este de 500 lei/ha/an.
În data de 08.05.2020, comisia de evaluare, va analiza cererile depuse și va comunica
solicitantilor procesul-verbal al sedintei de atribuire directă.
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În data de 11.05.2020, se primesc și se soluționează eventualele contestații legate de
atribuirea directă a contractelor de inchiriere și se afișează rezultatul soluționării contestațiilor.
!!! În cazul în care pentru închirierea unei suprafețe de teren vor depune cereri cel puțin doi
solicitanți, se solicită suprafețe de pășune mai mari decât se cuvine proporțional cu numărul de
animale ori din oricare alt motiv care împiedică atribuirea directă, precum și în cazul suprafetelor
de teren ramase neatribuite, comisia de evaluare va declara suprafețele respective calificate
pentru închirierea prin licitație publică cu oferta de preț în plic închis. Alături de documentele
depuse pentru participarea la sedinta de atribuire directă, din prima etapă, în etapa procedurală a
licitației publice, se vor depune suplimentar, o ofertă de preț și dovada achitării garanției de
participare de 50 de lei. Documentele se vor depune în data de 12.05.2020, iar analizarea ofertelor
se va face în ziua imediat următoare depunerii.
Prețul minim ofertat este de 500 lei/ha/an. Va fi desemnat câștigător al licitației solicitantul
cu oferta cea mai avantajoasă(cel mai mare nivel al chiriei lei/ha/an).
Procesul-verbal al sedintei de licitatie va fi comunicat persoanelor vizate, prin remitere la
domiciliu/sediu și adus la cunoștință publica prin publicare la sediul primăriei și pe pagina de
internet www.pbf.ro .
Cu respect,
Primar,
Turbăceanu Dumitru
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