Uniunea Naţională a Barourilor din România
Bucureşti str.Dr.Râureanu nr. 3-5 sector 5, C.I.F. RO4315974
Baroul Arad
Arad B-dul Gen.Vasile Milea nr. 2 jud. Arad, C.I.F. 4143186

CRĂVEANU CRISTIAN –avocat
Arad, B-dul V. Milea, nr. 1, ap. 11, jud.Arad; C.I.F. 29422640
Mobil: 0745-300808

CĂTRE,
PRIMARIA COMUNEI CRAIVA

Subsemnatul SABAU PETRU, domiciliat in Sat Chislaca, nr. 119,
Com. Craiva, jud. Arad, CNP 1721223022818, prin avocat Craveanu
Cristian, justificat cu imputernicire avocatiala atasata prezentei, formulez
prezenta:
CONTESTATIE
Impotriva “Procesului verbal de constatare a indeplinirii calitatii de
participant la atribuirea directa a suprafetei de 347,33 ha de pajisti
apartinand domeniului privat al Comunei Craiva, jud. Arad”, inregistrat
sub numarul 719 din data de 17.03.2020.
In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Legea
32/2019 – Legea zootehniei, consideram ca numita Gligor Ligia de la pozitia
nr. 12, nu indeplineste condiitiile de atribuire directa prevazuta de lege.
Astfel, conform procesului verbal contestat, Gligor Ligia, are
incheiate la acest moment cu Primaria Comunei Craiva, doua contracte,
respectiv contractul nr. 27/12.05.2017 si contractul nr. 28/12.05.2017, pentru
suptafata totala de 41.10 ha.

Conform prevederilor Legii 32/2019, se prevede in mod imperativ la
art.

16

alin.

(1)

si

(2):

“se

încheie

contracte

de

concesiune/închiriere/arendare, după caz, a terenurilor cu destinație
agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condițiile legii, cu
crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu
dispun

de

terenuri

concesionate/arendate/închiriate,

cu
din

destinație
următoarele

agricolă

specii:

taurine,

bubaline, ovine, caprine, suine, precum și cu crescătorii de păsări.”
Pentru aceste motive, consideram ca numita Gligor Ligia, nu
indeplineste conditiile legale.
Am formulat prezenta contestatie in termenul prevazut prin
Anuntul nr. 584 din 06.03.2020 al Primariei Comunei Craiva, la punctul
4.1 alin. 3.
Solicit

solutionarea

motivata

a

prezentei

contestatii

si

comunicarea acesteia la adresa de mail: craveanu76@yahoo.com.
Datorita situatiei actuale, prezenta a fost trimisa prin posta
electronica la adresa: primariacraiva@gmail.com.

SABAU PETRU
Prin Av. Craveanu Cristian
Valabil fara semnatura

