ANUNT PUBLIC
U.A.T. ORAȘUL ISACCEA, ORGANIZEAZA SEDINTA DE
INCHIRIERE PAJIȘTI PRIN ATRIBUIRE DIRECTA PENTRU
ANUL 2019 DUPA CUM URMEAZA :

DATA 03.05.2019, INCEPAND CU ORA 10,00
LA SEDIUL PRIMARIEI ORAȘULUI ISACCEA
.
Data limită pentru depunerea dosare cu cereri atribuire directa este 02.05.2019,
ora 16,30, la Registratura Primăriei.
Documentaţia de atribuire poate fi obținuta gratuit, de la sediul Primăriei
Orașului Isaccea – Compartiment Cadastru, Registrul Agricol, Fond Funciar , oraș
Isaccea, str.1 Decembrie, nr.25.
CONDIŢIILE SPECIFICE DE SOLICITARE, IN VEDEREA ATRIBUIRII
DIRECTE ȘI DOCUMENTELE CARE VOR ÎNSOȚI CEREREA:
1- privind ofertanţii persoane juridice:
a) Sa fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comertului din judeţul
Tulcea(act constitutiv/statut în copie, certificat de înregistrare, în copie, carte de
identitate/buletin de identitate reprezentant legal, în copie);
b) Sa nu fie insolvabilă, în stare de faliment sau în lichidare;
c) Sa nu aibă restante de plata la impozite, taxe locale bugetele locale si alte
obligaţii si contribuţii legale la bugetul local(certificat fiscal, în original);
d) Să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al orașului Isaccea, (crescători de
animale din cadrul colectivitătii locale) si sa fie inscris in Registrul agricol al
orașului Isaccea(adeverință emisă de Primăria orașului Isaccea, în original).
e) Sa aibă ca obiecte de activitate înregistrat în Registrul Comerţului la data
depunerii ofertei, activitatea codificată CAEN: 0141 – creşterea bovinelor de
lapte; 0142 – creşterea altor bovine; 0145 – creşterea caprinelor şi ovinelor;
0162 –Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor ( certificat constatator în
termen emis de O.R.C, in original).
f) Să facă dovada deţinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura
încărcătura minima de 0,3 UVM/ ha.
g) Animalele trebuie să fie înregistrate în RNE(adeverință eliberată de medicul
veterinar de circumscripție cu efectivele de animale înscrise în RNE, în original,
cardul de exploatație(în copie) sau adeverintă de la medicul veterinar de
circumsripție cu numărul cardului de exploatație, dacă există, în original) ;
h) Sa nu furnizeze date false în documentele de calificare;
2-privind ofertanţii asociaţii ale proprietarilor de animale
a) Sa fie asociaţie înfiinţată conform OG nr. 26/2000, inscrisa în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătorie(sentinta civila și dovada înscrierii in
registru, în copie, carte de identitate/buletin de identitate reprezentant legal, în
copie, certificat de inregistrare fiscal, în copie);
b) Sa nu aibă restante de plata la impozite, taxe locale si alte obligaţii si contribuţii
legale la bugetul local(certificat fiscal, în original);

c) Să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al Orașului Isaccea, (crescători de
animale din cadrul colectivitătii locale) si sa fie inscris in registrul agricol al
orașului Isaccea;
d) Sa aibă ca scop principal sprijinirea crescătorilor de animale – bovine, ovine,
caprine, ecvidee - de pe raza Orașului Isaccea în vederea ridicării nivelului
calitativ al creşterii şi îngrijirii acestora(statut/act constitutiv, în copie);
e) Să facă dovada deţinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura
încărcătura minima de 0,3 UVM/ ha(tabel cu membrii asociatiei, cresatorii
locali de animale avand un numar de animale inscrise in RNE ,care asigura
incarcatura minima de 0,3 UVM/ha);
f) Animalele proprietarilor asociati trebuie să fie înregistrate în RNE(adeverință
eliberată de medicul veterinar de circumscripție cu efectivele de animale înscrise
în RNE, în original, cardul de exploatație(în copie) sau adeverintă de la medical
veterinar de circumsripție cu numărul cardului de exploatație, dacă există, în
original) ;
g) Asociatia trebuie sa fie legal constituita cu cel putin un an inainte de data
depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului.
h) Sa nu furnizeze date false în documentele de calificare;
3- privind ofertanţii persoane fizice:
a) Sa aibă domiciliul sau resedinta pe raza Orașului Isaccea (crescători de animale
din cadrul colectivitătii locale), membrii ai colectivitatii locale (carte de
identitate/buletin de identitate în copie)
b) Sa nu aibă restante de plata la impozite, taxe locale, la bugetul local( certificat
fiscal, în original);
c) Să facă dovada deţinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura
încărcătura minima de 0,3 UVM/ ha;
d) Animalele trebuie să fie înregistrate în RNE ( adeverință eliberată de medicul
veterinar de circumscripție cu efectivele de animale înscrise în RNE, în original,
cardul de exploatație(în copie) sau adeverintă de la medicul veterinar de
circumsripție cu numărul cardului de exploatație, dacă există, în original) ;
e) Sa nu furnizeze date false în documentele de calificare;
f) Sa aiba animalele inscrise in Registrul Agricol al Orașului Isaccea(adeverință
registrul agricol, în original).
Documentele care se vor prezenta în copie vor purta mențiunea”conform cu originalul”
și semnătura solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia.
INFORMATII

SUPLIMENTARE

LA

SEDIUL

PRIMĂRIEI

ISACCEA

COMPARTIMENT CADASTRU, REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR

-

TABEL CU PAȘUNILE PROPRIETATEA PRIVATA A ORAȘULUI ISACCEA CE
SE VOR INCHIRIA PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ
Nr.
Crt.

PASUNEA

SUPRAFATA
totala

1

VALEA
VETERANILOR

2

SUCADAR
22,6901 ha
CHICI
SUHAT PADURE 84,7443 ha.

3

4

REVARSAREA

20,539 ha

12,4179

LOTURI
ha

Lot 3-20,539

Lot 8- 22,6901

AMPLASAMENT

T

P

82
82
82
91
94

1179
1175
1183
1310
1320

Nr.de animale
permise pentru
a pășuna
conform
S-ha
încărcăturii
minime de 0,30
UVM
16,7701
6,16
1,3121
2,4568
12,2871
6,81
10,4030

Lot 2-49,4706

33 381 13,87
34 385/2 3,81
33 379
2,22
33 378 2,9385
33 736/1 1,0441
18 273/2/1 4,8406
18 352 0,3871
28 350 11,2142
13 225 9,1461

14,84

Lot 5-19,5629
Lot 6 – 15,7108
Lot 2- 12,4179

28 350 19,5629
28 350 15,7108
13 225
2,00
25 338
1021
25 339/1 1,6036
25 339/2 0,25
22 307 5,9439
22 305
0,91
23 312
1,33
23 314 0,2783

5,87
4,71
3,73

