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COMUNA ADAMCLISI 
JUDETUL CONSTANTA 

PRIMARIA 
Str.  Traian nr. 39 

e-mail: primariaadamclisi@yahoo.com 
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Nr.________________________ 
 

ANUNT 

IN ATENTIA CRESCATORILOR DE ANIMALE  DIN COMUNA ADAMCLISI, 

JUDETUL CONSTANTA 
 

 

 Unitatea Adaministrativ Teritoriala Adamclisi cu sediul in localitatea Adamclisi, str. Traian, nr. 39, 

comuna Adamclisi, judetul Constanta, telefon/ fax  0241 / 854623 anunta inchirierea prin  atribuire directa 

pe o perioada de 7 ani, a suprafetei de 400 ha pajiste comunala  aflata in extravilan, apartinand domeniului 

privat al comunei Adamclisi cu respectarea prevederilor OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea  pajistilor  permanente si pentru modificarea  si completarea Legii fondului 

funciar nr. 18 / 1991  si HCL 17/28.02.2022 

Solicitantii pentru inchirierea suprafetei de 400 ha pajiste comunala apartinand domeniului privat al 

comunei Adamclisi vor fi peroane fizice sau juridice, avand animalele inscrise in RNE, membri ai 

colectivitaii locale sau care au sediul social sau domiciliul/resedinta pe teritoriul UAT Adamclisi, cu 

animalele inregistrate in registrul agricol al comunei Adamclisi si pot asigura incarcatura minima de 0.35 

UVM/ha pentru suprafata solicitata calculate conform HCL nr. 39/22.07.2020 privind aprobarea 

amenajamentului pastoral.  

Caietul de sarcini, cererea de inscriere  si celelalte documente  necesare pentru intocmirea  

dosarului de participare la inchirierea prin atribuire directa  pot fi procurate  de catre persoanele interesate 

de la sediul Primariei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, comuna Adamclisi, judetul Constanta,  contravaloarea 

acestuia fiind in suma de 25 lei la care se adauga taxa de participare in valoare de 25  lei, ambele taxe 

putand  fi achitate  la casieria institutiei. 

Dosarul de inscriere  in vederea participarii la sedinta de inchiriere prin atribuire directa va contine 

urmatoarele documente: 

I.Pentru crescătorii de animale: 

a) solicitare înscriere la închiriere prin atribuire directa; 

b) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  

de protecţie a mediului– formular anexă. 

c) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna – declarație scrisă. 

d) declarație de imparțialitate – formular anexă. 

e) declarație de eligibilitate – formular anexă. 

f) copie după actul deidentitate 

g) dovada că animalele pentru care se solicită păşune sunt înscrise în RNE și registrul 

agricol din cadrul Primăriei Adamclisi -adeverință primărie și medic veterinar. 

h) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate 

faţă de bugetul local  

i) o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de 

închiriere/concesiune/arendă,comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor 

unități administrativ–teritoriale și numărul de animale aferent acestora  

j) dovada achitării contravalorii taxei de participare la  licitație de .25 lei și a caietului 

de sarcini 25  lei. 

II) Pentru organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale  

a) solicitare înscriere la închiriere prin atribuire directa. 

mailto:primariaadamclisi@yahoo.com


b) copie după actul de identitate al administratorului 

c) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini  

d) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;  

e) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna - declarație scrisă  

f) declarație de imparțialitate 

g) declaraţie privind eligibilitatea  

h) documentele de înfiinţare şi funcţionare: cod fiscal, hotărâre judecătorească de 

înfiinţare, actul constitutiv, statutul asociaţiei / statutul societăţii din care să reiasă şi obiectul 

de activitate, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să 

rezulte şi codul unic de înregistrare; 

i) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate faţă 

de bugetul local 

j) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;  

k) documentul de certificare a încărcăturii cu animale: tabele cu numărul animalelor, numele, 

prenumele, CNP, adresa şi semnătura proprietarilor că dau animalele la păşunat la asociaţia pentru 

care a semnat la care se anexează adeverinţe eliberate de primărie - registrul agricol cu efectivele de 

animale deţinute şi adeverinţe eliberate de medicul veterinar cu efectivele de animale înregistrate în 

RNE pentru fiecare proprietar în parte aduse la zi; 

l)  o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de închiriere/concesiune/arendă, 

comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor unități administrativ–teritoriale și  

numărul de animale aferent acestora  

m) dovada achitării contravalorii taxei de participare la licitație de 25 lei și a caietului de 

sarcini 25 lei. 

              Cererile  de inscriere  la sedinta publica de atribuire directa  insotite  de documentele slicitate 

conform HCL 17/28.02.2022  pot fi depuse la  sediul Primariei Adamclisi incepand cu data de 

04.04.2022  pana la data de  02.05.2022  ora 16:00 . 

               Sedinta publica de atribuire directa se va desfasura  in data de 03.05.2022 ora 10:00 la sediul 

Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul 

Constanta. 

 Pentru orice detalii referitoare la documentatia de atribuire  directa  privind inchirierea 

suprafete de 400 ha pajiste comunala va rugam sa va adresati  la tel:0241 / 854623, e-

mail:secretar@primariaadamclisi.ro,primariaadamclisi@yahoo.com,registruagricol@primariaadamclisi.ro,  

adamclisiprimaria@ahoo.com. 

 Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor: Tribunalul Constanta, str. Traian, nr. 

31,  municipiul Constanta. 
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