ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
Telefon/fax: 0231551125, email: primarialeorda@yahoo.com

NR. 1721/31.03.2020

ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI LEORDA INIȚIAZĂ PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE
A PAJIȘTILOR DISPONIBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI LEORDA

Trupul de pajiște

Suprafața în ha

Costinești
bloc fizic 393, 425,432, 308, tarla 44,
46
parcele 495, 497, 504, 537, 536
Dolina-Mitoc
bloc fizic 560, tarla 3, parcele 64, 63
Leorda-centru
bloc fizic 653, tarla 3, parcela 47
Leorda-gară
bloc fizic 151, 2004, 1813
tarla 37, 39, parcele 439, 444

58,76

Prețul închirierii
lei/ha/an
120

6

120

5,2

120

11,5

120

Cererile se depun până la data de 06 APRILIE 2020, ora 12:00 la sediul
primăriei comunei Leorda.
Pentru respectarea obligațiilor pe perioada stării de urgență, accesul în
instituție este limitat la o persoană. Cererile se depun personal pe bază de programare
telefonică, la nr. 0231/551125 sau 0748692562 (dna. Vacarciuc Doina).
Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:
Documentele de participare pentru persoanele fizice
a. cerere de închiriere
b. copie conform cu originalul după act de identitate (C.I. sau B.I.). În caz de reprezentare,
aceasta se realizează prin procură notarială în original.
c. adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al
comunei Leorda cu efectivul de animale deținut pentru anul curent, în original.
d. extras din Registrul național al exploatațiilor care să ateste numărul de animale identificat și
înregitrate în RNE, detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr

de animale eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru comuna
Leorda.
e. declarație pe proprie răspundere că solicitanții au luat la cunoștință și vor respecta
prevederile Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 9/28.02.2019.
f. declarație pe proprie răspundere dată de solicitantul care ia în turmă animale de la diferiți
proprietari de animale, membri ai comunității locale a comunei Leorda (animale ce trebuie să
fie înregistrate în RNE). În declarație se va specifica numele persoanei de la care s-au luat
animalele, datele de identificare ale acesteia, numărul de identificare a crotaliilor, categoria,
numărul, vârsta și starea lor de sănătate. Animalele necrotaliate menționate în declarație nu se
iau în considerare.
g. certificat de atestare fiscală, emis de ANAF, care să ateste faptul că solicitantul nu are
debite de plată restante către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii, în
original.
h. certificat de atestare fiscală, emis de compartimentul taxe și impozite locale din cadrul
primăriei comunei Leorda, care să ateste faptul că solicitantul nu are debite de plată restante
către bugetul local, valabil la data depunerii cererii, în original.
Documentele de participare pentru persoanele juridice
a. cerere de închiriere
b. dovada calității de reprezentant a persoanei juridice (copie conform cu originalul după act
de identitate: C.I./B.I./mandat de reprezentare a persoanei juridice sau procură notarială în
original).
c. copii conform cu originalul după act constitutiv, statut, certificat de înregistrare, certificat
constatator.
d. adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al
comunei Leorda cu efectivul de animale deținut pentru anul curent, în original.
d. extras din Registrul național al exploatațiilor care să ateste numărul de animale identificat și
înregitrate în RNE, detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr
de animale eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru comuna
Leorda.
e. declarație pe proprie răspundere că solicitanții au luat la cunoștință și vor respecta
prevederile Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 9/28.02.2019.
f. declarație notarială pe proprie răspundere că nu se află în procedura de faliment sau
lichidare.
g. certificat de atestare fiscală, emis de ANAF, care să ateste faptul că solicitantul nu are
debite de plată restante către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii, în
original.
h. certificat de atestare fiscală, emis de compartimentul taxe și impozite locale din cadrul
primăriei comunei Leorda, care să ateste faptul că solicitantul nu are debite de plată restante
către bugetul local, valabil la data depunerii cererii, în original.

Documente de participare pentru persoanele juridice - asociații ale crescătorilor de
animale:
a. cerere de închiriere;
b. declarație pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal al persoanei juridice
constituită în formă asociativă prin care toți membrii asociației își exprimă acceptul pentru
închiriere, susținută de o listă nominală în care se specifică și animalele deținute în funcție de
specie și vârstă, pe fiecare membru în parte. Membrii asociației trebuie să aibă domiciliul în
comuna Leorda, iar animalele deținute trebuie să fie înscrise atât în Registrul agricol al
comunei Leorda cât și în RNE și să asigure încărcătura minimă de animale pe hectar.
c. copii conform cu originalul după act constitutiv, statut, certificat de înregistrare, certificat
constatator, sentința civilă de înființare.
d. adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al
comunei Leorda cu efectivul de animale deținut pentru anul curent, în original.
e. extras din Registrul național al exploatațiilor care să ateste numărul de animale identificat și
înregitrate în RNE, detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr
de animale eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru comuna
Leorda.
f. declarație pe proprie răspundere că solicitanții au luat la cunoștință și vor respecta
prevederile Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 9/28.02.2019.
g. declarație notarială pe proprie răspundere că nu se află în procedura de faliment sau
lichidare.
h. certificat de atestare fiscală, emis de ANAF, care să ateste faptul că solicitantul - asociație a
crescătorilor de animale, precum și fiecare membru în parte, nu înregistrează debite de plată
restante către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii, în original.
i. certificat de atestare fiscală, emis de compartimentul taxe și impozite locale din cadrul
primăriei comunei Leorda, care să ateste faptul că solicitantul- asociație a crescătorilor de
animale, precum și fiecare membru în parte, nu înregistrează debite de plată restante către
bugetul local, valabil la data depunerii cererii, în original.
Informații suplimentare cu privire la dosarul de înscriere și luarea la
cunoștință a Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 9/28.02.2019 pot fi
solicitate la compartimentul fond funciar, ing. Vacarciuc Doina.
Primar
Ștefan Dulgheru

