
ANUNŢ
ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR COMUNEI SĂLSIG

Pentru punerea in valoare a pajiştilor aflate in domeniul privat al 
comunei Salsig si pentru folosirea eficienta a acestora, U.A.T. Comuna Salsig, 
prin primar, Daniel POP si in conformitate cu H.C.L. Salsig nr.15/2021, in baza 
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele 
înscrise in Registrul naţional al exploatatiilor, membri ai colectivităţii locale sau 
care au sediul social pe teritoriul localităţii Salsig, încheie contracte de 
închiriere prin atribuire directa.

In acest sens va aducem la cunoştinţa ca in perioada 01- 10 martie 
inclusiv, se preiau cereri pentru închirierea suprafeţelor de pajişti aflate in 
domeniul privat al comunei Salsig.

Documente necesare:
Extras din „Anexa nr.2 la H.C.L. Salsig nr.15/2021 privind închirierea 

pajiştilor aflate in proprietatea privata a comunei SALSIG, Judeţul Maramures- 
prin atribuire directa" :

„4.6.Modalitatea de închiriere prin atribuire directa, se face in baza unui 
contract de închiriere, care este aprobat de Consiliul Local al Comunei SALSIG. 
Contractul de închiriere se încheie pe baza cererilor proprietarilor de 
animale/asociatii legal constituite, care au domiciliul/sediul pe raza U.A.T. 
Comuna SALSIG, insotite de:

a.In cazul persoanelor fizice:
- copie conform cu originalul, act identitate ( C.l., B.l.);
-adeverinţa eliberata de medicul veterinar care sa ateste faptul ca 

animalele sunt înscrise in R.N.E., specia de animale, numărul acestora pe care 
solicitantul ¡1 deţine in exploatatie, nr. de individualizare in funcţie de specie, 
după caz;

-adeverinţa eliberata de către Compartimentul Agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, care sa ateste înscrierea animalelor in 
Registrul Agricol: numărul de animale pe specii si categorii deţinute de
solicitant in exploatatie;

-declaraţie pe proprie răspundere din care sa reiasa ca efectivul de 
animale declarat si înscris in documentele prezentate, nu face obiectul unor 
contracte in derulare si nu vor face obiectul altor contracte pe perioada



derulării contractului de închiriere încheiat cu Comuna Salsig;
-certificat fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, din care sa rezulte ca solicitantul nu are 
datorii la bugetul local al comunei Salsig;

-declaraţie pe proprie răspundere semnata de solicitanţi, ca au luat 
cunoştinţa si vor respecta prevederile Amenajamentului pastoral la momentul 
predării acestuia;

b.ln cazul persoanelor juridice- asociaţii ale crescătorilor de animale:
-dovada calitatii de reprezentant al persoanei juridice (CI/BI si procura/ 

Hotararea Asociaţiei de desemnare a acestuia);
-dovada înfiinţării conform prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, respectiv (copie 
conforma cu originalul pe Hotararea civila/lncheierea civila -dovada constituirii 
cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii de închiriere );

-dovada (statut/act constitutiv, certificat constatator) ca au sediul pe 
raza U.A.T. Comuna Salsig- copie conforma cu originalul;

-declaraţie data pe propria răspundere ca nu se afla in procedura de 
faliment sau lichidare;

- tabel cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale, avand un 
număr de animale înscrise in RNE, care asigura încărcătură minima de animale 
la hectar;

-adeverinţa eliberata de medicul veterinar care sa ateste faptul ca 
animalele sunt înscrise in R.N.E., specia de animale, numărul acestora pe care 
solicitantul il deţine in exploatatie, nr. de individualizare in funcţie de specie, 
după caz;

-adeverinţa eliberata de către Compartimentul Agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, care sa ateste înscrierea animalelor in 
Registrul Agricol: numărul de animale pe specii si categorii deţinute de
solicitant in exploatatie;

-declaraţie pe proprie răspundere din care sa reiasa ca efectivul de 
animale declarat si înscris in documentele prezentate, nu face obiectul unor 
contracte in derulare si nu vor face obiectul altor contracte pe perioada 
derulării contractului de închiriere încheiat cu Comuna Salsig;

-certificat fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, din care sa rezulte ca solicitantul nu are 
datorii la bugetul local al comunei Salsig;

-declaraţie pe proprie răspundere semnata de solicitanţi, ca au luat 
cunoştinţa si vor respecta prevederile Amenajamentului pastoral la momentul 
predării acestuia;

4.7.Cererea se completează de către solicitant/reprezentant legal si se



depune la registratura Comunei Salsig, insotita de documentele doveditoare, 
cel mai târziu pana in data de 10 martie 2021, orele 1400 .După primirea 
cererilor in perioada anunţata si înregistrarea acestora in registrul de intrare- 
iesire, acestea vor fi predate compartimentului agricol, care va verifica daca 
sunt insotite in totalitate de documentele solicitate in prezentul regulament. In 
cazul in care o cerere nu este insotita de toate documentele solicitate, aceasta 
este declarata neconforma si nu va fi luata in considerare la procedura de 
atribuire directa, compartimentul agricol instilntand in scris solicitantul despre 
acest lucru; cererile primite si înregistrate după termenul limita de primire 
precizat in regulament, vor fi excluse de la procedura de atribuire directa; 
pentru persoanele fizice/asociatii care îndeplinesc cumulativ condiţiile de 
acordare a inchirierii, primarul comunei va incheia cu aceştia contracte de 
închiriere conform prevederilor prezentei.

4.8.Procedura de atribuire directa se desfasoara daca exista cel puţin un 
solicitant care îndeplineşte cumulativ condiţiile stabilite in regulament."

Cu respect, 
PRIMAR


