
Lista documentelor doveditoare privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor - completată

Conform prevederilor art. 3 alin (6) lit. e) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare  
a  producerii  energiei  din  surse  regenerabile  de  energie,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  
ulterioare (Lege), așa cum a fost modificată prin OUG 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii şi art. IV 
din  OUG  79/2013  privind  modificarea  și  completarea  Legii  îmbunătățirilor  funciare  nr.  138/2004,  pentru  
completarea OUG nr. 82/2011 privind măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru  
modificarea  Legii,  “nu  se  aplică  sistemul  de  promovare  a  producerii  energiei  electrice  din  surse  
regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru energia electrică produsă în centrale electrice  
fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol”.

Dovada scoaterii  din circuitul  agricol  a terenurilor  evidențiate  în   extravilan şi  intravilan   se face după cum 
urmează:

 Extravilan:  
- Extras de carte funciară

și, funcţie de suprafaţa terenului:
- Decizie  a  Directorului  Executiv  al  Direcției  pentru  agricultură  și  Dezvoltare  Rurală privind 

scoaterea terenurilor din circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 1 alin (2) din Ordinul nr.  
897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea  
terenurilor din circuitul agricol,  pentru suprafeţe de până la 100 ha, însoţită de  Avizul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru terenuri cu suprafeţe peste 1 ha. Dacă terenurile 
sunt  scoase din  circuitul  agricol  înainte  de 07 septembrie  2005 este  necesară prezentarea  unui 
document similar 
sau

- Hotarâre  a  Guvernului  privind  scoaterea  terenurilor  din  circuitul  agricol  în  conformitate  cu 
prevederile art. 1 alin (2) din Ordinul nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul  
documentațiilor  referitoare  la  scoaterea  terenurilor  din  circuitul  agricol,  cu  Avizul  comun  al 
Ministerului  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Dezvoltării  Rurale  şi  al  Ministerului  Administraţiei  şi 
Internelor, pentru suprafeţe care depăşesc 100 ha. Dacă terenurile sunt scoase din circuitul agricol 
înainte de 07 septembrie 2005 este necesară prezentarea unui document similar

 I  ntravilan  :
- Extras de carte funciară

       și

- Autorizație de construire în conformitate cu prevederile art. 23 alin(3) din Legea nr. 50 din 29 iulie 
1991,  republicată  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  însoţită  de  Hotărârea 
Consiliului Local – HCL privind extinderea intravilanului pe baza studiilor urbanistice (PUG sau 
PUZ) şi de  Avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind 
clasa de calitate în conformitate cu prevederile art. 47^1 din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru HCL emisă 
după data de 23.11.2012.



Având în vedere faptul că Legea prevede ca dovada scoaterii din circuitul agricol a terenurilor trebuie făcută 
pentru data de 31 decembrie 2013, pe lângă documentele mai sus menţionate, este necesară şi o declaraţie pe 
proprie răspundere a producătorilor de energie electrică produsă din energie solară, ca la data de 31 decembrie 
2013 terenurile pe care sunt amplasate centralele solare sunt scoase din circuitul agricol. 


