
(1) Documenta{ia necesari
in vederea ob{inerii aprobirii scoaterii definitive sau temporare

din circuitul agricol a terenurilor situate in extravihn (art.,r)

a) cererea beneficiarului, insoliti de actul de identitate;
b) certificat de inregistrare qi certificat constatator de la registrul comerfului sau actul

inbaza cdruiaiqi desfdqoari activitatea,in copie, in cazulbenef. persoanl juridicl;
c) in caz de reprezentare, procura notarialS, respectiv delegafia, hotdrArea adundrii
generale a asociatilor, decizia asociatului unic, deciziareprezentantului formei asociative,

dup[ caz,in original, precum gi o copie a BI/CI allaimputernicitului persoani fizicd sau o

copie a paqaportului pentru imputernicitul persoand fizicd cu domiciliul in strdindtate;

d) actul de proprietate sau alt act de de{inere a terenului valabil incheiat;
e) acordul proprietarului pentru scoaterea definitivS sau temporari din circuitul agricol a
terenului, in cazul in care terenul este de{inut de o altd persoani dec6t proprietarul; acordul

administratorului pentru scoaterea definitivi sau temporari din circuitul agricol a
terenului, in cazul in care terenul aparfine domeniului publiciprivat al statului - in original;
f) extrasul de carte funciari pentru informare insolit de extrasul de plan cadastral,

eliberate de oficiul de cadastru qi publicitate imobiliard cu maximum 30 de zile inainte de

data depunerii documenta{iei, dupd caz;

g) certificatul de urbanism, insolit de planul de incadrare in zond;

h) studiul pedologic qi agrochimic pentru incadrarea terenului in clase de calitate,

intocmit de oficiul de studii pedologice qi agrochimice sau de persoanele fiziceljuridice cu

obiect de activitate specific, atestate de cdtre Ministerul Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale;
i) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea definitivd sau temporard din
circuitul agricol a terenurilor, intocmitd de direclia pentru agriculturd jude{eand, qi

documente de plati a tarifului, virat in contul Ministerului Agriculturii qi Dezvoltdrii
Rurale;
j) avizul tehnic pentru amplasarea construc{iilor care se executd in zona amenajdrilor de

imbunitiliri funciare, eliberat de Agenlia NalionalS de imbundtiliri Funciare, prin filialele
teritoriale;
k) memoriul tehnic al lucririi, in care se descrie obiectivul de investilii;
l) proces-verbal de verificare in teren privind existenla/ inexistenla construcliilor pe

terenul agricol situat in extravilan pentru care se solicitd scoaterea din circuitul agricol,
intocmit de cdtre reprezentanlii direcliei pentru agriculturd judelene;

m) hotir6rea Guvernului/consiliului judeleanlconsiliului local privind declararea de

utilitate public[ a obiectivelor de investitie de interes nalional, judelean, local, in condiliile
legii, dupd caz;

n) alte documente necesare emiterii actului de avizarc sau a deciziei de aprobare, dupd caz.



(2) in cazul in care se soliciti aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul
agricol a terenurilor situate in extravilan, av6nd categoria de folosinldlivezi sau vii,
documentalia prevdzutd,la alin. (1) se completeazd cu autoriza[ia de defriqare emisd de
cStre direclia pentru agriculturd judeleanS, in copie.

(3) in cazulin care se solicitl aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul
agricol a terenurilor situate in extravilan, av6nd categoria de folosintd pajisti permanente,
prevdzute la art.II din Legea nr.8612014 pentru aprobarea Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr. 3412013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea pajigtilor
permanente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare, documenta[iaprevdzutdla alin. (1) se completeazd
cu adeverinfl emisi de primlrie din care s5 rezulte faptul c[ suprafa]atotald de pajiqte a

fost inregistratd ca atare la data de I ianuarie 2007 in registrul agricol sau adeverinldemisd
de primirie din care sd rezulte dacb existd suprafe{e de teren ocupat cu paji$te permanentd
in excedent pe raza de competenld a acesteia, dupd caz,inoriginal.

(a) in cazulin care se solicitd aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul
agricol pentru amplasarea obiectivelor de investi{ie prevdzute la art. 92 alin. (2) lit. c) qi e)

din lege, documenta\iaprevdzutdla alin. (1) se completeazd cu adeverin{a emisi de
primirie, din care sd rezulte datele de amplasare, categoria de folosin{I, precum pi

faptul ci aceste suprafe{e sunt utilizatein scopuri agricole, in copie.

(5) Documentele prevdzute la alin. (1) se prezintdin original, insolite de copiile acestora
care se certificd pentru conformitate de cdtre reprezentanlii direc{iei pentru agriculturd
judefene, cu exceplia documentelor prevdzute la lit. m), care se prezintd in copie.


