ROMANIA
JUDETUL HARGHI'IA
coM( lA $rMoNE$Tr
CONSILIUL LOCAL

irorAnAnol

NR. r2l2018

privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru paji$tile permanente aflate
teritoriul administrativ al comunei $imonesti
Consiliul local

al

comunei $imoneiti r'ntrunit

in

pe

qedinia ordinara din data de

22.03.2018.

Av$nd in Yedere!
- Amenajamentul pasto&l elaborat de Direclia penku Agricultud Judeleand Harghita,
inregistata sub nI. 115/16.02.2018 la Direcfia pentm Agriculturd Judeleana Harghita,
respectiv sub Iu.266101.02.2018la P maria comunei $imonetti;
- Regulamentul cu privire la organizarea pa$unatului $i exploatarea pajiEtilor qi a
pa$unilo( pe tedtoriul administativ al comunci $imonesti, aprobat prin Hotirarea Consiliului
Local al comunei $imoncSti nr.2412014;
- Expunerea de motive nr.l9l19.02.2018 al primarului comunei $imoneEti privind
aprobarea Amenajamentului pastoral pentru paji$tile permanente aflate pe teritoriul
administrativ al aomunei Simonosti;
- Raportul compartimentului de resorl din cadrul apamtului de specialitate al
pdmarului comunei $imoneqti .20l19.02.2018, propunand adoptarea hotararii;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-sociala, bugeFfinanle, administarea domeniului public qi privat al comunei,
agicuhura, gospadariile comunale, protecfia mediului, servicii gi comerg;
In tcmeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (l) alin. (2) Si art. 9 alin. (9) dlrL O.U.G.34/2013 privind organizarca,
administrarea $i exploatarea pajiitilor pemanente gi pentru modilicarea $i
completa.rea Legii fondului funciar nr, 18/1991, cu modificerile ti completarile
ulte oare aduse de Legea nr, 4412018 pentru modilicarea $i completarea
Ordonanlei de urgenla a Guvernului nr. 3412013 privind organizarea.
administrarea ii exploatarea paii$tilor permanente $i pentru modificarea gi
completarea Legii fondului funciar m, 18/1991;
- a . 8 ti at"t. 9 din Normelor metodologica pentru aplicarea prevederilor
Oldonallei de urgenla a Guvernului rr. 3412013 privind organizarea.
administrarea $i exploatarea paji$tilor permanente $i penhu modificarea $i
completarea Legii fordului funciar nr. 18/1991, aprobat p n H.G. m. 1064/2013,
cu modificdrile qi completariel ulterioare aduse de H.G. nr. 64312017 privind
modificarea $i completarea Nomelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

de wgenl[ a Guvernului n. 34/2013 privind organizarea,
administrarea li exploatarea paji$tilor permanente $i pentru modificarca $i
completaxea Legii fondului funaiar nr. 18/1991, aprobate prin Hofirarea
Ordonanlei

Guvernului nr. 1.064 /20 13,
Ordinr.rl Midsterului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale m. 5441201.3 prfuird
metodologia de calcui al ircarca rii optime de arimale pe hectar de paji$te;
art. 36 alin. (2) lit. c) ti alin. (9) din din Legea nr.21512001 pdvind administralia
publica locald, republicat6, cu modilictuile qi completdrile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) $i ale art. 115, alin.1, lit. b) din Legea nr.
215/2001 ptl\,ind. administmlia publicd loca1d, republicatd, cu modificirile $i completerile

-

-

LITEIiOATC:

HOTARASTE:

Art.l.- Se aprobd Amenajanentul pastoral pentru pajiqtile pemanente aflate pe
teritoriul administativ al comunei $imoneqti, conform Anexei, caxe face pa e integmntA din
prezenta hotfuare.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hota.rari se incredinleazA pdmaxul
comunei $imonesti
Compartimentul Agdcol din aparatul de specialitate al primarului
comunei Simonesti.
Art.3,- Prezenta hotirAre se comunicl primarului, Compartimentul Agdcol din
aparatul de specialitate al primarului comunei $imonegti, Instituliei prefectului Judelului
Harghita, 9i va fi adusa la cuno$tinla pubiic[ prin grija 1'.p. cu atribufii de secietar prin afitare
la sediul primariei 5i pe site-ul primariei.

li

$imonegli, la 22 martie 2018

_ Pr9ze4! hotdfire a Jos, adoptatd de Consiliul Local al comunei $imonetti, in $edinla
odirard din 22 A3.20J8, cu respectarea preyederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr 215/2001, rep., bu
ua n_umdr de .,1k... yoturi pentru - din numdrul total de 13 consiliefi locali in fznclie - la Fdinla

Jiind prezenSi ../.L.. consilieri locali.

PRE$EDINTELE SEDINTEI
MOZES LASZLO

CONTMSEMNEAZA PT, LEGALITATE
F,P. cu atributii de SECRETAR
GYORGY HAJNALKA
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