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ANUNT,  
  
 Avand in vedere prevederile art. 9 alin 2 din OUG nr. 34/2013 pentru 

punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei unitatea 
administrativ-teritoriala, prin primar, in conformitate cu hotararea consiliului local 

nr. 5 din 10.02.2022 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a păşuni1or 
aflate în proprietatea privată a comunei Mihăilești, judeţul Buzău Consiliul Local 

Mihailesti incheie contract de inchiriere prin atribuire directa a suprafetei de 
5,6393 ha, situata in situată în tarlaua 23, parcela 121, identificată prin număr 

cadastral 21581, pentru o perioada de 7 ani la pretul de 233 lei/ha/an. 
 Crescatorii de animale pot depune in perioada 17 - 23 februarie 2022 cerere 

de atribuire directa a pajistii cu specificarea expresa a trupului de pajiste solicitat,  
a  numarului  de  animale detinut precum si a suprafetei de pajiste solicitata 

insotita de urmatoarele documente: 
 

 persoanele juridice : 
a) să fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comertului din judetul 

Buzău. 

b) să nu fie insolvabilă, în stare de faliment sau în lichidare ; 
c) să nu aibă restante de plată la impozite, taxe locale, bugetele locale si alte 

obligatii si contributii legale la bugetul local ; 
d) să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Mihăilești, 

(crescători de animale din cadrul colectivitătii locale) si să fie înscris în 
Registrul agricol al comunei Mihăilești ;  

e) să facă dovada detinerii unui nr. suficient de animale - bovine pentru a 
asigura încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.; 

f) animalele trebuie să fie înregistrate în RNE ; 
g) să nu aibă un alt contract de închiriere pentru altă păsune apartinând 

comunei Mihăilești; 
 

 asociatiile proprietarilor de animale  
a) să fie asociatie înfiintată conform O.G. nr.26/2000, înscrisă în registrul 

asociatiilor si fundatiilor de la Judecătoria Buzău ; 

b) să nu aibă restante la impozite, taxe locale si alte obligatii si contributii 
legale la bugetul local ; 

c) să aibă sediul social pe teriotirul administrativ al comunei Mihăilești, 
(crescători de animale din cadrul colectivitătii locale) si să fie înscris în 

registrul agricol al comunei Mihăilești ; 
d) să aibă ca scop principal sprijinirea crescătorilor de animale – bovine, ovine, 

caprine, ecvidee de pe raza comunei Mihăilești si satele apartinătoare în 
vederea ridicării nivelului calitativ al cresterii si îngijirii acestora; 

e) să facă dovada detinerii unui număr suficient de animale - bovine pentru a 
asigura încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.; 

f) animalele proprietarilor asociati trebuie să fie înregistrate în RNE ; 



g) asociatia trebuie să fie legal constiutită cu cel putin un an înainte de data 

depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului ; 
h) să nu aibă un alt contract de închiriere pentru altă păsune apartinând 

comunei Mihăilești ; 
i) să nu furnizeze date false în documentele de calificare. 

 
 persoanele fizice  

a) să aibă domiciliul pe raza comunei Mihăilești (crescători de animale din 
cadrul colectivitătii locale), membrii ai colectivitătii locale; 

b) să nu aibă  restante de plată la impozite, taxe locale, la bugetul local; 
c) să facă dovada detinerii unui număr suficient de animale pentru a asigura 

încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.; 
d) să aibă animalele înscrise în Registrul agricol al comunei Mihăilești; 

e) animalele trebuie să fie înregistrate în RNE. 
f) sa detina în proprietate numărul de animale - bovine necesar în vederea 

asigurării încărcăturii minime Unitate Vita Mare (UVM); 

g) să nu aibă un alt contract de închiriere pentru altă păsune apartinând 
comunei Mihăilești ; 

h) să nu furnizeze date false în documntele de calificare. 
 

  In data de 24 februarie 2022, orele 10.00, are loc intrunirea comisiei de 
atribuire a evaluare a cererilor depuse. In situatia in care exista doua sau mai 

multe cereri de atribuire directa pentru aceeasi pajiste si solicitantii nu ajung la un 
consens in ceea ce priveste atribuirea directa, comisia de atribuire va proceda la 

atribuirea terenului in cauza in favoarea solicitantului ce ofera pretul cel mai mare,  
pasul de ofertare peste pretul stabilit este de minima 10 lei/ha/an. 

  

 

Primar, 

Petre Dorinel 


