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Anexa 2 regulamentul privind atribuirea direct a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate private al Comunei Aghireșu 2021 

Nr.  _____/_________ 

 

Către, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNUNEI AGHIREȘU 

 

Subsemnatul  __________________________________, domiciliat în 

______________________________, nr. __________________, în calitate PF/ reprezentant al PJ 

________________________________, identificată prin _________________________, în condițiile 

Hotărârea nr. ___ din _______ formulez prezenta  

 

CERERE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ 

La punerea în valoare a pășunilor din domeniul privat al Comunei Aghireșu 

Depun dosar participare în plic închis conținând un nr. de file ______. 

 

Anexez: 

 Cerere de atribuire direct adresată Consiliului Local Aghireșu: ____ pagini 

 Declarație de renunțare la contract -tip-pentru fermierii care au contracte încă valabile:.____pagini 

 Copie CI sau BI pentru  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor  juridice  cu  mandate de 

reprezentare prin procura sau împuternicire NOTARIALĂ (in original), ambele să ateste faptul că 

solicitantul are domiciliul sau sediul social pe raza localității unde solicită atribuirea 

pășuni :________ pagini 

 Copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului  (in cazul persoanelor 

juridice)   :________ pagini 

 Dovada din care sa reiasă ca ofertantul figurează înregistrat in Registrul Agricol al Comunei 

Aghireșu, pentru fiecare localitate si ce efectiv de animale deține, in original  :________ pagini 

 Adeverință eliberată de medicul veterinar din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta 

acestora, după caz, înregistrate în RNE:________ pagini 

 Certificate fiscale privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare sau 

extrabugetare la Primăria Comunei Aghireșu (fără nici o datorie)  :________ pagini 

 dovada proprietate / folosință pășune sau fânețe privată :________ pagini 

 

Cunoscând dispozițiile articolului 326 Noul Cod penal cu privire la falsul în declarații, arăt că aceste 

informații / acte / declarație corespund adevărului 

 Prin depunerea prezentei cereri îmi manifest acordul cu datele mele cu caracter personal cuprinse în 

prezenta documentație să poată fi folosite pentru a mi se comunica rezultatul procedurii de verificare a 

solicitărilor, locul unde poate fi consultat rezultatul, motiv pentru care declar că numărul de telefon 

_____________ îmi aparține, și solicit să fiu contactat de reprezentanții Primăriei pentru a mi se comunica 

rezultatul verificărilor.  

Declar de asemenea că am luat la cunoștință de conținutul Regulamentului/caietului de sarcini 

privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată al Comunei Aghireșu și 

de faptul că la data de 00.03.2021 ora 10 se vor afișa rezultatele verificărilor documentației, data și ora la 

care mă oblig să mă prezint la Sediul Primăriei să iau la cunoștință de rezultat, să semnez în acest sens un 

proces-verbal de luare la cunoștință, în care voi declara dacă sunt de acord sau dacă voi alege să fac 

contestație la procedură, înțelegând ca contestația poate fi depusă doar cu privire la proprietarul dosar, 

procedura de atribuire pentru cererea depusă de mine urmând a fi suspendată. 

• Se vor primi doar cererile care au toate documentele. 

 

Cu stimă, 

NUME ȘI PRENUME                                        SEMNĂTURA 


