În baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 2014
("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 50/2013) şi Programului de protecţie, amenajare şi
folosire a terenurilor agricole din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2014
("Buletinul oficial al P.A.V." numărul 7/14),

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ
PUBLICĂ
ANUNŢ PUBLIC
pentru aprobarea şi folosirea mijloacelor stimulative pentru terenurile agricole arabile
date în arendă în anul 2014
Mijloacele stimulative pentru arendarea terenurilor agricole arabile sunt stabilite în
cuantum de 150.000.000,00 dinari. Mijloacele pentru realizarea activităţilor menţionate
sunt asigurate în bugetul P.A. Voivodina.
Beneficiarii mijloacelor sunt persoanele fizice (agricultorii), titularii şi membrii
gospodăriilor agricole înregistrate în Registrul gospodăriilor agricole, care sunt proprietarii
terenurilor agricole, şi:
1. îşi au domiciliul în teritoriul P.A. Voivodina,
2. au vârsta de peste 65 de ani şi nu sunt beneficiarii pensiei realizate în baza
drepturilor ce revin din asigurările de pensii şi invaliditate ale angjaţilor sau în
baza activităţilor individuale, cu excepţia beneficiarilor de pensii agricole şi a
beneficiarilor de pensii de invaliditate care au dobândit acest drept ca agricultori
asiguraţi (condiţia cu privire la vârstă nu se referă la beneficiarii pensiei de
invaliditate),
3. au încheiat Contract de arendare pe termen lung în perioada 20102014.
4. dau în arendă terenuri arabile în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în
suprafaţă de cel puţin 0,5 şi până la cel mult 10 hectare, pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la data încheierii contractului,
5. Contractul n‐a fost încheiat între membrii aceleeaşi gospodării agricole
înregistrate
Semnatarul cererii, care îndeplineşte condiţiile sus menţionate, are dreptul la
folosirea mijloacelor în cuantum de:
-

8.000,00 dinari pe hectar, anual, dacă dă în arendă terenuri arendaşului care este
titular sau membru al gospodăriei agricole înregistrate, cu domiciliul în teritoriul
Provinciei Autonome Voivodina, cu condiţia să nu fie depăşit vârsta de 60 de ani,

-

9.000,00 dinari pe hectar dacă arendează terenuri arendaşului care este titular
sau membru al gospodăriei agricole înregistrate, are domiciliul în teritoriul
Provinciei Autonome Voivodina şi a depăşit vârsta de 40 de ani dar nu are mai
mult de 60 de ani şi este proprietar al terenului agricol arabil care se învecinează
cu terenul care se arendează.

-

11.000 dinari pe hectar, dacă arendează terenuri arendaşului care este titular sau
membru al gospodăriei agricole înregistrate, cu domiciliul în teritoriul Provinciei
Autonome Voivodina, cu condiţia să nu fi depăşit vârsta de 40 de ani şi să fie
proprietar al terenului agricol care se învecinează cu terenul care se arendează.

Documentaţia necesară:
1. Formularul cererii care trebuie să fie semnat şi completat citeţ cu litere de tipar.
2. Dovadă cu privire la titlul de proprietate asupra terenului arabil care se dă în
arendă în cursul anului 2014 (arendatorul), emis de către organul competent
(foaia de proprietate a bunurilor imobile care să nu fie mai veche de 30 de zile)
original sau fotocopia autentificată;
3. Contractul privind arendarea terenului arabil cu date referitoare la numărul
parcelelor, potezul, suprafaţa şi preţul arendei, semnăturile autentificate de către
organul competent ‐ fotocopia;
4. Extrasul din Registrul gospodăriilor agricole înregistrate (doar prima pagină a
extrasului) cu datele actualizate, eliberat de Direcţia de Trezorerie, pentru
persoana care dă în arendă terenul arabil (arendatorul)‐originalul şi două
fotocopii,
5. Extrasul din Registrul gospodăriilor înregistrate, eliberat de Direcţia de Trezorerie,
pentru persoana care ia în arendă terenul arabil (arendaşul), prima pagină a
extrasului GAÎ cu datele de bază şi a doua pagină a extrasului cu date despre
suprafeţe şi culturi (structura producţiei vegetale)
6. Fotocopia cardului contului curent cu destinaţii deschis la bancă (arendatorul),
care trebuie să fie înscris în Extrasul din Registrul gospodăriilor înregistrate – în
trei exemplare,
7. Adeverinţă‐certificat eliberat de organul competent (fondul API) precum că
semnatarul cererii nu este beneficiarul pensiei realizate în baza drepturilor ce
revin din asigurările de pensii şi invaliditate ale angjaţilor sau în baza activităţilor
individuale, iar pentru beneficiarii pensiei agricole şi beneficiarii pensiei de
invaliditate care au dobândit acest drept ca agricultori asiguraţi, originalul sau
fotocopia dovezii privind ultima pensie primită,
8. Fotocopia buletinului de identitate sau cardul de identitate cu cip citit al
semnatarului cererii – trei exemplare,
9. Dacă membrul gospodăriei a dat terenul în arendă, remite declaraţia făcută prin
care confirmă că acceptă ca mijloacele stimulative să se transfere pe contul
titularului GAÎ
În caz că parcela arendaşului se mărgineşte cu terenul care se arendează, este
necesar să se remită şi:
1) Dovadă cu privire la titlul de proprietate asupra parcelelor terenului arabil,
eliberată de organul competent (foaia de proprietate a bunurilor imobile de la
cadastru să nu fie mai veche de 30 de zile) pentru persoana care ia în arendă terenul
arabil (arendaşul) – originalul sau fotocopia autentificată,
2) Copia planului parcelelor menţionate.
Titularii şi membrii gospodăriei agricole înregistrate, care au folosit mijloace
stimulative pentru arendarea terenurilor în anii precedenţi, în baza contractelor semnate,
respectiv a deciziilor adoptate, pentru folosirea mijloacelor stimulative în anul 2014
anexează următoarea documentaţie:
1) formularul cererii completat citeţ, cu menţiunea că deja folosesc mijloacele
menţionate în baza contractului/deciziei (a se menţiona anul în care a fost realizat
dreptul la mijloace),
2) foaia de proprietate a bunurilor imobile de la cadastru, nu mai veche de 30 de zile
(priginalul sau fotocopia autentificată), prin care se dovedeşte că terenurile
menţionate sunt şi pe mai departe în proprietatea arendatorului.
3) Extrasul din Registrul gospodăriilor agricole, pe care‐l eliberează Direcţia de
Trezorerie pentru persoana care a luat în arendă terenul arabil (arendaş), prima
pagină a extrasului din R.G.A. cu datele de bază şi a doua pagină a extrasului cu date

despre suprafeţe şi producţie (structura producţiei vegetale), prin care se confirmă că
terenul menţionat este şi pe mai departe exploatat de arendaş.
4) Dacă s‐a ajuns la schimbarea adresei în buletinul de identitate sau a numărului
contului curent, este nevoie să se remită originalul şi două fotocopii ale extrasului din
registrul actualizat al gospodăriilor agricole şi câte 3 fotocopii ale cardului contului
curent cu destinaţii şi buletinului de identitate.
Toate datele din Extrasul din Registrul gospodăriilor agricole trebuie să fie
actualizate şi conformate cu datele din buletinul de identitate şi bancă.
Prelucrarea documentaţiei o va efectua comisia Secretariatului, în urma sosirii
cererilor. După stabilirea îndeplinirii condiţiilor pentru folosirea mijloacelor stimulative
conform anunţului public, plata mijloacelor se va face în conformitate cu afluenţa
mijloacelor în bugetul P.A. Voivodina, până la cheltuirea mijloacelor menite acestor
destinaţii.
Cererea pentru aprobarea şi folosirea mijloacelor pentru terenurile agricole arabile
date în arendă în anul 2014, cu întreaga documentaţie necesară se prezintă până pe data de
30.05.2014 inclusiv, pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia
Apelor şi Silvicultură, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, cu menţiunea "Anunţul
public pentru arendarea terenurilor".
Formularul cererii pentru repartizarea mijloacelor, se poate prelua de pe pagina
internet a secretariatului www.psp.vojvodina.gov.rs sau în încăperile Secretariatului, biroul
44a, etajul întâi.
Anunţurile incomplete şi cele ajunse după termenul stabilit nu vor fi luate în
dezbatere.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 021/456‐973 exclusiv între orele
10,00‐13,00.

