
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, a cererii 

unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.26446/2013 întocmit de Serviciul Registrul Agricol 
prin care se propune depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii 
unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal;      

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi 
a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor 
de agromediu şi zone defavorizate, modificat şi completat prin Ordinul nr.67/2011 şi 
Ordinului Prefectului nr.59/2002; 
         În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.9 şi 18, art.45, alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Se aprobă depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, a 

cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz 
comunal, identificată potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

           (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin.1 nu au fost încheiate contracte de arendare, 
concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită. 

Art.2.  Se desemnează dl.Stoica Ionuţ Florian, inspector în cadrul Serviciului Registrul 
Agricol, în vederea depunerii şi semnării cererii de sprijin şi a altor documente 
aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreţinere a pajiştilor pentru 
suprafaţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Declaraţia de 
Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Registrul Agricol vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



 

                                                                                                 
 
SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL 
NR.  26446 / 7.03.2013  
 
                  SE APROBĂ, 
          PRIMAR, 
                    LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

R A  P O R T  
la proiectul de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru 

Agricultură a cererii unice de plată pe  suprafaţă pentru anul 2013  
 
 

 Prin adresa cu nr. 28866/2013 înregistrată la sediul instituţiei noastre sub  
numărul 26446/15.02.2013  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul 
judeţean  Dolj, transmite invitaţia de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă 
pentru anul 2013.  
 Conform instrucţiunilor APIA transmise prin Invitaţia de depunere a cererii , 
pentru a putea beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată trebuie depusă  anual la 
APIA dererea unică de plată pe suprafaţă şi declaraţia de eligibilitate Anexa nr. 1  
comunicată,  termenul limită de depunere al cererii fiind data de 15 mai 2013 inclusiv, 
fără penalităţi şi data de 10 iunie 2013 inclusiv , cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare întârziere. Cererea de plată formulată de către consiliile locale care solicită 
sprijin pentru pajişti permanente  trebuie însoţită de  hotărârea consiliului local care 
stabileşte suprafaţa pentru care se depune cererea, cu precizarea  dacă pentru această 
suprafaţă a existat / nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere, 
folosinţă gratuită. 
 Prin  HCL nr. 119/ 29.03. 2012 s-a aprobat depunerea la APIA pentru anul 2012 a 
cererii unice de plată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal  fiind împuternicit dl. 
Stoica Ionuţ Florian, inspector în cadrul Serviciului Registrul Agricol să depună şi să 
semneze această cerere şi a tuturor documentelor necesare pentru accesarea fondurilor 
cuvenite.  
 În urma adoptării acestei hotărâri au fost  făcute toate demersurile necesare, fiind 
alocată până în prezent suma de 50982, 74 lei plată APIA pentru întreţinerea islazului 
comunal  
 În confomitate cu prevederile Ordinului  ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si 
a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale 
directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor 
de agromediu si zone defavorizate  modificat şi completat prin Ordinul nr. 67/2001, 
articolul 5, alineatul 7 :" Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri 
de plata pentru pajistile permanente aflate in proprietatea/administrarea unitatilor 
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administrativ-teritoriale pentru care nu au fost incheiate contracte de arenda, 
concesiune, inchiriere sau pe care nu pasuneaza animalele altor fermieri, iar pe aceste 
terenuri trebuie sa desfasoare propria activitate agricola, cu respectarea conditiilor de 
eligibilitate prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006."  
 Potrivit aceluiaşi act normativ art. 5 alin. 11,  consiliile locale stabilesc 
suprafetele pentru care depun cererea de plata.  
 Suprafaţa de  94,62 ha -   islaz comunal aparţine domeniului privat al 
Municipiului  Craiova constituit prin Ordinul Prefectului nr. 59/2002, fiind inventariat 
ca atare confom  HCL nr.  55/2008.  
 Prin adresa cu nr. 26446/ 7.03. 2013 Direcţia Impozite şi Taxe  comunică  faptul 
că  nu s-au realizat venituri din taxa pentru folosinţa păşunilor comunale ale 
municipiului.  
 Faţă de cele de mai sus , în  conformitate cu prevederile Ordinului nr. 246/2008 
modificat şi completat prin Ordinul nr. 67/2011, coroborat cu prevederile art. 36 al.2 lit. 
d  şi  aliniat 6  lit. a pct. 9 şi 18   din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată,  cu mod. şi completările ulterioare,  propunem Consiliului Local Municipal  
adoptarea unei hotărâri care va avea următorul conţinut: 
- Aprobarea depunerii la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură , a cererii 

unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha isalz comunal 
identificată potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
Pentru această suprafaţă nu au fost încheiate contracte  de arendare, concesionare, 
închiriere sau atribuire în folosinţă gratuită. 

- Se desemnează dl. Stoica Ionuţ Florian , inspector în cadrul Serviciului Registrul 
Agricol , în vederea depunerii şi semnării cererii de sprijin şi a altor documente 
aferente acesteia , pentru accesarea fondurilor de întreţinere a pajiştilor pentru 
suprafaţa menţionată la art. 1. 

- se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze Declaraţia de 
Eligibilitate , prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 
 
  

              SEF SERVICIU, 
          DINU CAMELIA 
 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 119 
privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii de 

plată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2012; 

Având în vedere raportul nr.38756/2012 întocmit de Serviciul Registrul Agricol 
prin care se propune depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii 
de plată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53, 54, 55, 56 şi 59/2012;      

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi 
a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor 
de agromediu şi zone defavorizate, modificat şi completat prin Ordinul nr.67/2011 şi 
Ordinului Prefectului nr.59/2002; 
         În temeiul art.36, alin.9, art.45, alin.1  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Se aprobă depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii 

de plată, pe anul 2012, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal, identificată 
potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin.1 nu au existat solicitări de arendare, 
concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită. 

Art.2.  Se desemnează dl.Stoica Ionuţ Florian, inspector în cadrul Serviciului Registrul 
Agricol, în vederea depunerii şi semnării cererii de sprijin şi a altor documente 
aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreţinere a pajiştilor pentru 
suprafaţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Declaraţia de 
Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Registrul Agricol vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Virgil BOBOC Nicoleta MIULESCU 
 














	01
	02
	03anexe
	04docum

