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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

 
Nr. ____________________ 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU 
ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 
Nr. ______________________ 

 
 
 

 
ORDIN 

pentru aprobarea metodologiei scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a 
terenurilor având categoria de folosinţă pajişti permanente 

 
 
 
Văzând Referatul de aprobare nr. 78079/04.06.2013 al Direcției generale politici agricole și 

strategii,  
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

în temeiul prevederilor art. 23 A lit. b) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
- Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. cu mofificările și completările 
ulterioare, 

- Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a 
direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi 
stabilirea numărului de posturi, 

în temeiul prevederilor art. 7 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi directorul general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară emit următorul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1 Se aprobă Metodologia scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a 
terenurilor având categoria de folosinţă pajişti permanente, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul 
ordin.  

Art. 2 (1) Se aprobă înfiinţarea Registrului electronic al scoaterii din circuitul 
agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente, la nivelul Direcţiilor pentru agricultură 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

(2) Înfiinţarea, gestionarea, modificarea şi completarea Registrului electronic al 
scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente prevăzut la alin. (1), la 
nivel local, se realizează de către Direcţia pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti. 
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(3) Gestionarea, modificarea şi completarea, Registrului electronic al scoaterii din 
circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente prevăzut la alin. (1), la nivel național, 
se realizează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

(4) În vederea gestionării și actualizării, a modificării şi completării Registrului 
electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente prevăzut la 
alin. (1), la nivel național, Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt 
obligate să transmită la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în prima decadă a fiecărei luni, pe suport de hârtie şi în format electronic, situația 
centralizată și actualizată a datelor cu privire la scoaterile din circuitul agricol/recuperării 
suprafețelor de pajiști permanente. 

Art. 3 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 4 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 de zile de la publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 
Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
   
 

Ministrul agriculturii şi 
dezvoltării rurale 

 
 

Daniel CONSTANTIN 

Directorul general 
al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi      

Publicitate Imobiliară 
 

Marius Arthur URSU 
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Anexa nr. 1 
 

Metodologia scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor având  
categoria de folosinţă pajişti permanente 

 

CAPITOLUL I: Prevederi generale 
 

Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează modul de întocmire, avizare şi aprobare a 
documentaţiilor necesare scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor având 
categoria de folosinţă pajişti permanente situate în extravilanul localităților. 

(2) Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria 
de folosinţă pajişti permanente, denumite în continuare pajişti, situate în extravilanul localităților se 
face pe baza unei documentaţii întocmită, conform prevederilor prezentei metodologii. 

Art. 2 În categoria terenurilor agricole neproductive sunt cuprinse terenurile: 
a) cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă; 
b) cu eroziune în adâncime (ogaşe, ravene, torenţi); 
c) afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi curgeri noroioase; 
d) nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă; 
e) cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale; 
f) cu exces permanent de umiditate, sărăturate sau puternic acide; 
g) cu substanţe chimice, petroliere sau noxe; 
h) ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut; 
i) neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate natural; 
j) cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora  
k) oricare dintre terenurile prevăzute la lit. a) – j), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de 
pe care vegetaţia a fost înlăturată; 
l) afectate de alte degradări. 

Art. 3 (1) Se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri având categoria de 
folosință pajiști situate în extravilanul localităților. 

(2) Prin excepţie, de la prevederile art. 2, alin. (1) pot fi amplasate pe pajiștile situate 
în extravilanul localităților, următoarele: 
a) construcţii care servesc activităţi agricole; 
b) reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora; 
c) refugii montane în caz de urgenţă; 
d) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna 
exploatare a pajiştilor, declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau 
local, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
republicată; 
e) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în 
condiţiile legislaţiei în vigoare; 
f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică 
în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată; 
g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Art. 4 (1) Construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul 
scoaterii definitive din circuitul agricol a pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive o 
suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. 

(2) Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, până la data depunerii solicitării de 
aprobare a scoaterii din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan. 

(3) Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan se acordă 
numai pentru suprafața necesară realizării obiectivelor de investiție, stabilită prin memoriu tehnic.  
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(4) Obiectivul de investiție se va amplasa, astfel încât să permită buna exploatare a 
pajiștilor, precum și efectuarea lucrărilor mecanizate de întreținere specifice pajiștilor, pe suprafața 
rămasă după obținerea aprobări scoaterii din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan. 

Art. 5 Pajiștile situate în extravilanul localităților, pe care se amplasează construcţiile 
prevăzute la art. 3 alin. 2  se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, astfel: 
a) pentru suprafețele de până la 100 ha, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 
pajiștilor din extravilan se aprobă prin decizie a directorului Direcţiei pentru agricultură judeţene şi 
a municipiului Bucureşti pe baza avizului Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și al 
avizului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dat, prin direcția de specialitate din cadrul 
acestuia, cu achitarea taxelor prevăzute de lege; 
b) pentru suprafețele de pajiști ce depășesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se dă 
prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Achitarea taxelor aferente fondului de 
ameliorare a fondului funciar se face după aprobarea Hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii 
din circuitul agricol a suprafețelor de pajiști. 
 
CAPITOLUL II: Procedura de obținere şi competenţele instituţiilor abilitate pentru avizarea 
scoaterii definitive din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilanul localităților 
 

Art. 6 Avizul de scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor având categoria de 
folosinţă pajişti situate în extravilanul localităților se eliberează de către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale prin direcția de specialitate din cadrul acestuia. 

Art. 7 (1) Documentaţia pentru obţinerea avizării de scoatere definitivă din circuitul agricol 
a pajiștilor situate în extravilanul localităților cuprinde: 
a) cererea pentru obținerea avizului de scoatere din circuitul agricol a pajiștilor, din partea 
beneficiarului sau a proprietarului, după caz; 
b) extrasul de carte funciară pentru informare eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data 
depunerii documentaţiei pentru obținerea avizului şi copia actului de proprietate sau a altui act de 
deţinere valabil încheiat (contract de concesiune, arendă, închiriere etc.),  
c) acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă a pajiștii din circuitul agricol; 
d) planul de amplasament şi delimitare actualizat pe care se vor evidenţia suprafeţele de pajiște 
solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol; 
e) certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă; 
f) documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate; 
g) nota de calcul privind taxa datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a pajiștii, 
întocmită de Direcţia pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti și copii ale 
documentelor de plată a taxelor, virate în conturile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
h) pentru construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) litera g), hotărârea consiliului local pentru 
aprobarea privind realizarea de investiții prin programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională 
iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale; 
i) avizul Agenţiei Nationale de Îmbunătățiri Funciare Județene; 
j) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiție, semnat și ștampilat de 
beneficiar; 
k) punctul de vedere/avizul, după caz, al autorității competente pentru protecția mediului privind 
investițiile/construcțiile care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu; 
l) pentru construcțiile precizate la art. 3 alin (2) litera d)-f), hotărârea Guvernului/consiliului 
județean privind declararea de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional/judeţean/local, în 
condițiile legii; 
m) adeverință emisă de primărie din care să rezulte dacă suprafața totală de pajiște a fost 
înregistrată ca atare la data de 1 ianuarie 2007, în registrul agricol; 
n) adeverință emisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte dacă 
suprafața de pajiște face obiectul unui angajament multianual privind plățile de agro-mediu, prin 
Măsura 214 din cadrul PNDR 2007 – 2013. 
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(2) Răspunderea privind verificarea documentelor depuse în  documentaţiile descrise 
la alin.(1), revine după cum urmează: 
a) Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară pentru verificarea documentelor prevăzute la alin. 
(1) lit. a), b), c) ,d), e) și j); 
b) Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru verificarea documentelor 
prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), f), g), h), i), j), k), l), m) și n).  

(3) Documentația prevăzută la alin. (1), se întocmește în 3 exemplare de către 
beneficiar și se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. După verificarea acesteia, 
oficiul de cadastru și publicitate imobiliară va emite aviz/notă de completare/respingere. Nota de 
completare/respingere se transmite solicitantului, în termen de 30 zile de la depunerea 
documentației. 

(4) Avizul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară împreună cu două exemplare 
ale documentaţiei vor fi înaintate la Direcţia pentru agricultură judeţenă şi a municipiului Bucureşti, 
care după verificare va transmite un exemplar al acesteia împreună cu solicitarea avizului de 
scoatere definitivă din circuitul agricol al pajiștii situată în extravilan, Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

(5) După verificare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite aviz/notă de 
completare/respingere. Avizul/nota de completare/respingere se transmite Direcţiei pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data înregistrării 
documentației la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Direcţia pentru agricultură judeţeană 
şi a municipiului Bucureşti, transmite beneficiarului avizul scoaterii din circuitul agricol a pajiștii 
situată în extravilan. 

Art. 8 (1) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilanul 
localităţilor de către persoanele fizice sau juridice solicitante, se face cu plata taxelor de protecţie la 
Fondul de ameliorare a fondului funciar, prevăzute în Legea nr. 341/2006 pentru modificarea anexei 
nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991. 

(2) Taxa de protecţie la Fondul de ameliorare a fondului funciar se virează în contul 
RO39 TREZ 7005057X XX00 0354 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(3) Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit din taxe pentru scoaterea 
definitivă din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilanul localităţilor, se află la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în proporţie de 100% și este destinat pentru 
ameliorarea terenurilor agricole degradate. 

(4)  În cazul pajiștilor pentru care s-a eliberat aprobarea de scoatere definitivă din 
circuitul agricol, taxele achitate pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar nu se restituie. 

Art. 9 Taxele prevăzute la art. 8 nu se datorează pentru: 
a) pajiștile scoase definitiv din circuitul agricol pentru amplasarea obiectivelor de interes național, 
județean sau local, declarate de utilitate publică în condițiile legii; 
b) pajiștile scoase definitiv din circuitul agricol pentru construcţii care servesc activităţii agricole. 
 
CAPITOLUL III: Procedura de obținere şi competenţele instituţiilor abilitate pentru 
avizarea/aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilanul 
localităților 
 

Art. 10 (1) Scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilanul 
localităților se aprobă prin decizie a directorului Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza avizului Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară 
și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dat, prin Direcția de specialitate din cadrul 
acestuia.  

(2) Pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilanul localităților nu este necesară recuperarea anticipată de teren. 

Art. 11 (1) Documentaţia pentru obţinerea aprobării de scoatere temporară din circuitul 
agricol a pajiștilor situate în extravilanul localităților cuprinde: 
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a) cererea pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a 
proprietarului, după caz; 
b) extrasul de carte funciară pentru informare, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data 
depunerii documentaţiei sau, în situaţia în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, tabelul 
centralizator semnat şi ştampilat de primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află 
terenul, cuprinzând numele şi prenumele proprietarilor/deţinătorilor cu semnăturile acestora, codul 
numeric personal, seria şi numărul CI/BI, suprafeţele măsurate care se scot temporar din circuitul 
agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul 
centralizator va fi însoţit de copia planului parcelar semnat şi ştampilat de primărie şi avizat de 
OCPI în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietăţii. În cazul celorlalte terenuri, 
tabelul centralizator va fi însoţit de un plan de încadrare în zonă, semnat şi ştampilat de primărie cu 
menţiunea „terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietăţii”, cu identificarea zonei pentru care se 
solicită scoaterea temporară din circuitul agricol şi copia actului de proprietate sau a altui act de 
deţinere valabil încheiat (contract de concesiune, arendă, închiriere etc.); 
c) acordul proprietarului pentru scoaterea temporară a pajiștilor din circuitul agricol; 
d) planul de amplasament şi delimitare actualizat pe care se vor evidenţia suprafeţele solicitate 
pentru scoaterea temporară din circuitul agricol; 
e) certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă; 
f) documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate; 
g) nota de calcul privind garanţia pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștilor, 
întocmită de Direcţia pentru agricultură judeţean ă şi a municipiului Bucureşti şi copii ale 
documentelor de plată a garanţiei, virate în conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
respectiv Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
h) pentru construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) litera g), hotărârea consiliului local privind 
realizarea de investiții prin programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile 
administraţiei publice locale; 
i) avizul Agenţiei Nationale de Îmbunatatiri Funciare; 
j) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiții, semnat și ştampilat de 
beneficiar; 
k) punctul de vedere/avizul, după caz, al autorității competente pentru protecția mediului 
înconjurător privind investițiile/construcțiile, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante 
factorilor de mediu; 
l) adeverință emisă de primărie din care să rezulte suprafața totală de pajiști existentă pe teritoriul 
unității administrativ teritoriale înregistrată ca atare la data de 1 ianuarie 2007; 
m) adeverință emisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte dacă 
suprafața de pajiști face obiectul unui angajament multianual privind plățile de agro-mediu, prin 
Măsura 214 din cadrul PNDR 2007 – 2013. 

(2) Răspunderea privind verificarea documentelor depuse în  documentaţiile descrise 
la alin. (1), revine după cum urmează: 
a) Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară pentru verificarea documentelor prevăzute la alin. 
(1) lit. a), b), c) ,d), e) și j); 
b) Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru verificarea documentelor 
prevăzute la alin (1) lit. a), c), e), f), g), h), i), j), k), l) si m). 

(3) Documentația prevăzută la alin. (1) se întocmește în 3 exemplare de către 
beneficiar și se depune la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. După verificarea acesteia, 
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară emite aviz/notă de completare/respingere. Nota de 
completare/respingere se transmite solicitantului, în termen de 30 zile de la depunerea 
documentației. 

(4) Avizul Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară împreună cu două exemplare 
ale documentaţiei vor fi înaintate Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
care după verificare va transmite un exemplar al acesteia împreună cu solicitarea avizului de 
scoatere temporară din circuitul agricol a pajiștii, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
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(5) După verificare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va emite aviz/notă 
de completare/respingere. Avizul/nota de completare/respingere se transmite Direcţiei pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data înregistrării 
documentației la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Direcţia pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, transmite beneficiarului aprobarea scoaterii 
temporare din circuitul agricol al pajiștii situată în extravilan. 

Art. 12 (1)  Scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan se face 
cu plata unei garanţii care se calculează conform prevederilor Legii nr. 341/2006 pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991. 

(2) Garanţia pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan se achită în conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale Agenţiei 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după cum urmează: 
a)  60% în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale RO62 TREZ 7005 066X XX00 
0363; 
b)  40% în contul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară RO35 TREZ 7005 066X 
XX00 0364. 

Art. 13 (1) Garanţia pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan se restituie împreună cu dobânda aferentă în baza unei documentaţii, depusă în termen de 
6 luni de la data expirării aprobării de scoatere temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan. 

(2) Documentaţia pentru restituirea garanţiei cuprinde: 
a) cererea beneficiarului aprobării de scoatere temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan; 
b) procesul verbal de redare a pajiștii în circuitul agricol, la care se va anexa tabelul centralizator 
cuprinzând numele şi prenumele proprietarilor, semnăturile şi datele de identificare ale acestora: 
CNP, serie și număr CI/BI, precum şi suprafeţele măsurate care au fost redate în circuitul agricol; 
c) copii ale documentelor de plată a garanţiei pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a 
pajiștii situată în extravilan; 
d) aprobarea de scoatere temporară din circuitul agricol a pajiștii situată în extravilan, în copie. 
e) documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate, după redarea în circuitul agricol. 

(3) Documentaţia pentru restituirea garanţiei se va depune pentru verificare la 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în vederea restituirii sumelor depuse în contul fiecărei instituţii. Garanţia se restituie 
împreună cu dobânda aferentă. 

(4) Procesul verbal de redare în circuitul agricol se încheie în 4 exemplare originale şi 
se semnează de reprezentanţii beneficiarului, ai Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară 
județeană, ai Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti și ai 
proprietarului/primăriei. 

(5) Procesul verbal de redare în circuitul agricol se înregistrează în evidenţele 
Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și ale Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, la data întocmirii acestuia. 

(6) Garanţia nu se restituie în cazul în care documentaţia nu este întocmită conform 
alin. (2) sau când redarea în circuitul agricol nu se realizează în termenul prevăzut la alin. (1). În 
acest caz contravaloarea garanţiei se transferă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
în contul corespunzător taxei pentru constituirea fondului de ameliorare a fondului funciar. 

(7) În cazul în care garanţia nu poate fi restituită prin aplicarea prevederilor alin. (6), 
beneficiarul/proprietarul poate solicita aprobarea de scoatere definitivă din circuitul agricol a pajiștii 
în termen de 30 zile de la data expirării termenului de solicitare a garanţiei, în condițiile prezentei 
metodologii. 

Art. 14 (1) În cazul pajiștilor situate în extravilan pentru care s-a eliberat aprobarea de 
scoatere temporară din circuitul agricol se poate solicita reintroducerea în circuitul agricol a 
întregului imobil sau a unei părţi din acesta în baza unei documentaţii care va cuprinde: 
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a) cererea beneficiarului aprobării scoaterii temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan; 
b) aprobarea pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan; 
c) planul de amplasament şi delimitare al imobilului întocmit conform realităţii din teren cu 
evidenţierea suprafeţei propusă pentru reintroducerea în circuitul agricol; 
d) extrasul de carte funciară pentru informare eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data 
depunerii documentaţiei pentru obținerea avizului, şi copia actului de proprietate sau a altui act de 
deţinere valabil încheiat (contract de concesiune, arendă, închiriere etc.). 

(2) Pentru reintroducerea pajiștilor în circuitul agricol se eliberează un aviz comun de 
către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti și oficiul de 
cadastru și publicitate imobiliară, pe baza documentaţiei prevăzută la art. 14 alin. (1) depusă la 
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. 

(3) În termenul aprobat pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a pajiștii se 
realizează lucrările de reintroducere a terenului în circuitul agricol cu folosinţa agricolă pajiște. 

(4) Clasa de calitate a terenului redat în circuitul agricol trebuie să fie cel puțin egală 
cu clasa de calitate a terenului anterioară scoaterii din circuitul agricol. 
 
CAPITOLUL IV: Procedura pentru obţinerea aprobării de scoatere definitivă a pajiștilor 
situate în extravilanul localităților 
 

Art. 15 Aprobarea de scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor având categoria 
de folosinţă pajişti situate în extravilanul localităților se dă de către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale prin Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Art. 16 (1) Documentaţia pentru obţinerea aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol 
a pajiștilor situate în extravilanul localităților cuprinde: 
a) cererea beneficiarului pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan; 
b) avizul de scoatere definitivă din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan, eliberat de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
c) planul de amplasament şi delimitare actualizat pe care se vor evidenţia suprafeţele de pajiște 
recuperate avizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară; 
d) documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate; 
e) documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de degradare; 
f) documentația justificativă de recuperare anticipată a pajiștii. 

(2) După verificarea documentației, Direcţia pentru agricultură judeţeană şi a 
municipiului Bucureşti, emite decizia de aprobare/nota de completare/respingere. Decizia de 
aprobare/nota de completare/respingere se transmite beneficiarului în termen de 30 zile de la data 
prezentării dovezii de recuperare a pajiștii. 

Art. 17 (1) Documentația justificativă de recuperare anticipată a pajiștii cuprinde: 
a) memoriul tehnic al lucrării; 
b) declarație pe proprie răspundere legalizată că pajiştile recuperate se folosesc pentru păşunatul 
animalelor şi producerea de furaje; 
c) extrasul de carte funciară pentru informare eliberat pentru suprafața ce urmează a fi recuperată 
din care să reiasă că aceasta are categoria de folosință neproductiv; 
d) extrasul de carte funciară pentru informare eliberat pentru aceeași suprafață după ce a fost 
recuperată din care să reiasă că aceasta are categoria de folosință pajiște; 
e) proces verbal de recepție a recuperării anticipate a suprafeței de pajiște din terenuri neproductive 
și de constatare a înființării covorului vegetal. 

(2) Însămânțarea suprafețelor de teren recuperate anticipat se face cu semințe 
specifice plantelor erbacee care se găsesc în mod tradiţional pe păşunile şi fâneţele naturale sau care 
sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de 
graminee şi de leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se 
calculează producţia, valoarea nutriţională a pajiştii şi capacitatea de păşunat 
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Art. 18 (1) Recepția lucrării se face de către o comisie constituită din: 
a) un reprezentant al Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti; 
b) un reprezentant al Oficiului de studii pedologice și agrochimice județene, specialist în pedologie; 
c) un reprezentant al Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară; 
d) un reprezentant al primăriei unității administrative-teritoriale unde este amplasat terenul care 
urmează a se recupera; 
e) beneficiarul lucrării. 

(2) Membrii comisiei vor fi nominalizați de conducătorii instituțiilor prevăzute la 
alin. (1). 

Art. 19 Clasa de calitate a terenului recuperat anticipat trebuie să fie cel puțin egală cu clasa 
de calitate a pajiștii situată în extravilan pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol. 

Art. 20 Suprafața de teren care se recuperează în vederea înființării unei pajiștii poate fi 
situată în unul sau mai multe amplasamente, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel 
local, judeţean sau naţional, după caz. 

Art. 21 Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a pajiștii situată în extravilan se face în 
termen de 15 zile de la prezentarea dovezii de recuperare. 
 
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii și finale 
 

Art. 22 Documentația pentru scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor prevăzute la art. 5 
alin. (2) se depune la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, care o avizează și o înaintează 
spre avizare Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar aceasta transmite 
avizul comun către consiliul județean și prefectură, cu obligația acestora de a transmite 
documentația, împreună cu proiectul de hotărâre a Guvernului, la Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea 
promovării și aprobării acesteia. 

Art. 23 (1) Avizul/aprobarea se emit în termen de 30 de zile de la data înregistrării 
documentației complete, sub sancțiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără 
alte proceduri prealabile. 

(2) În cazul în care documentaţia este incompletă, termenul de aprobare a 
documentaţiei se prelungeşte până la completarea acesteia. 

Art. 24 (1) Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară judeţene pot presta, în regim de 
urgenţă după achitarea tarifelor aferente, serviciile prevăzute în prezenta metodologie, pentru care 
au fost stabilite termene. În acest caz, eliberarea avizului se face în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare, de la data depunerii documentaţiilor complete. 

(2) În cazul nedepunerii documentelor solicitate în termen de 30 de zile de la data 
solicitării, documentaţia se respinge, iar tariful nu se restituie. 

Art. 25 (1) Respectarea deciziei de aprobare a scoaterii din circuitul agricol a pajiștii situată 
în extravilan, precum şi a recomandărilor menţionate în aviz/decizie sunt obligatorii şi intră în 
responsabilitatea beneficiarului în favoarea căruia s-a emis avizul/decizia. 

(2) Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, prin personalul de specialitate şi departamentele abilitate din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, verifică modul în care sunt respectate prevederile menţionate în 
avizul/decizia de aprobare a scoateii definitive/temporare din circuitul agricol a pajiștilor situate în 
extravilan. 

Art. 26 (1) Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor introduse în intravilanul localităților, 
până la data de 23 noiembrie 2012 se face odată cu obținerea Autorizației de Construire. 

(2) Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor introduse în intravilanul localităților 
după data de 23 noiembrie 2012 se face în condițiile legii. 
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Anexa nr. 2 
 

Registrul electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării  
suprafețelor de pajiști permanente 

 
 

Nr. 
crt. 

 

UAT 
  

Suprafața de pajiște scoasă din 
circuitul agricol (ha) 

Suprafața de pajiște 
recuperată anticipat (ha) 

Nr. CF 
Nr. cadastral/tarla/ 

parcelă 
Nr. CF

Nr. cadastral/tarla/ 
parcelă 

1           
2           
3 

(...)           
 


