
1 

 

OORRAAŞŞUULL  CCOOPPŞŞAA  MMIICCĂĂ  

AAlleeeeaa  CCaassttaanniilloorr,,  nnrr..  88  

tteell..  00226699//884400112200,,  ffaaxx..  00226699//884400114499  

ee--mmaaiill::  pprriimmaarriiaa__ccooppssaa@@bbiirrootteecc..rroo  

wweebbssiittee::  wwwwww..ccooppssaa--mmiiccaa..rroo  

CCFF::  44440066220077  

08.02.2022 

 

ANUNŢ 

 

Oraşul Copşa Mică cu sediul în Aleea Castanilor, nr.8, telefon 0269.840120, int.109, 

fax 0269.840149 anunţă: 

Închirierea prin atribuire directă a păşunilor proprietate privată a Oraşului Copşa 

Mică cu următoarele locaţii/specii de animale în conditiile OUG 34/2013, cu  

modificările și completările ulterioare. 

 

Preţul de închiriere  este de 86,4 lei/ha pentru Richis Dala, respectiv 132 lei/ha Grot.  

Cererile privind închirierea se pot depune pînă în data de 01.03.2022 ora 12
00

, la 

sediul Primăriei Oraşului Copşa Mică (la Registratura instituţiei). 

Locatie Parcela Suprafata Incarcatura M.V Specii Animale 

Richis Dala                  Ps  161   0.51 ha 3 t/ha M.V  

Ovine 

 Ps 166/1 4,8 ha 1 t/ha M.V 

 Fn176 0,30 ha 3 t/ha M.V 

 Fn177 0,12 ha 3 t/ha M.V 

 Fn 180 0,28 ha 3 t/ha M.V 

 Fn 181 0,14 ha 3 t/ha M.V 

 Ps 221 0,72 ha 5 t/ha M.V 

 Ps 223/1 0,86 ha 5 t/ha M.V 

Total  7,78 ha  

Grot Ps147 1,27 ha 5 t/ha M.V 

 Ps 149 0.05 ha 5t/ha MV 

Total  general  9,05 ha  
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Pot participa doar membri colectivităţi locale care au animale înscrise în Registrul 

Naţional al Exploataţilor, cererile vor fi însoţite de următoarele documente: 

a) copia actului de identitate valabil; 

b) certificat constatator,  actul constitutiv/statut,  certificat de înregistrare 

fiscala - pentru persoanele juridice/asociaţii patrimoniale (ale crescătorilor 

locali de animale); 

c) copii de pe documente din care să rezulte înregistrarea  animalelor în 

Registrul Naţional al Exploataţiilor (copie card de exploataţie din Registrul 

Naţional al Exploataţilor sau adeverinţa de la medicul veterinar de 

circumscripţie  cu numărul cardului de exploataţie); 

d) adeverinţă eliberată de medicul veterinar  de circumscripţie cu efectivele de 

animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor pe categorii de animale; 

e) adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Oraşului Copşa Mică 

din care să reiasă numărul de animale deţinut; 

Asociaţile crescătorilor de animale, persoanele juridice trebuie să aibă sediul social 

pe teritoriul oraşului Copşa Mică şi să fie constituite legal înainte de data depunerii 

cererii pentru închiriere. 

 În cazul asociaților crescătorilor de animale la cerere se va depune şi un tabel 

cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale înscrişi în Registrul Naţional al 

Exploataţilor. 

 

 

 

PRIMAR, 

Daniel Tudor Mihalache 

 


