JUDEŢUL BACĂU
COMUNA BRUSTUROASA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe
teritoriul unității administrativ-teritoriale comuna Brusturoasa, județul Bacău
Consiliul local al comunei Brusturoasa, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de de
__.... 2020
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare înregistrat la nr. ... din ....... şi proiectul de hotărâre iniţiat de
primar cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe unitatea
administrativ-teritoriala comuna Brusturoasa, județul Bacău;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, înregistrat
la nr. 6500 din 10.11.2020.;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ , şi __
din , prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de
primar;
Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala în administraţia publica , conform procesului verbal numărul ____ din data de __.;
În conformitate cu prevederile:
a) art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3),alin.(4) și 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 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, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la
nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 şi
nr. 541/2009,
d) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia
de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
e) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) art. 129 alin. (2) litera c) și alin. (6) litera b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ;

În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de ___ voturi „pentru”, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. – (1) Se aprobă amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe
unitatea administrativ-teritoriala comuna Brusturoasa, județul Bacău, prevăzut în Anexa care
face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. – Amenajamentul pastoral prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin
care se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei Brusturoasa, județul Bacău și este valabil
pe o perioadă de 10 ani.
Art.3. Se aprobă procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul Pastoral
al pajiștilor din comuna Brusturoasa prevăzută la anexa 2 din hotărâre.
Art.4. - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare se va face
publica prin afişare și va fi comunicată persoanelor interesate.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
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