ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72 /2018
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente
proprietatea Municipiului Orăştie

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.66/2018, expunerea de motive a Primarului
înregistrată cu nr.3544/09.03.2018, raportul Direcţiei A.P.L nr.3545/09.03.2018 și
raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală.
- prevederile art.6, alin.(1), şi alin.(2), ale art.9 alin.(9), din O.U.G. 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;
- prevederile art. 4, art. 8, alin.(1), alin.(7), alin.(8) şi alin.(9), din Normele
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013, aprobate prin H.G. nr.
1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul favorabil nr. 8402/2017, al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană
Hunedoara;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. c, alin.(9) şi ale art. 45,
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente
proprietatea Municipiului Orăştie, cu o valabilitate de 10 ani, acesta constituind
Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Alin.(1).Aprobă distribuirea unor extrase din Amenajamentul pastoral
aprobat la art. 1, către titularii contractelor de închiriere a pajiştilor proprietatea
Municipiului Orăştie, prin grija Compartimentului Fond Funciar –Registrul Agricol,

ce vor cuprinde cel puţin suprafaţa, capacitatea de păşunat, lucrările de
întreţinere a pajiştii şi perioadele de execuţie a acestora.
Alin.(2).Titularii contractelor de închiriere având ca obiect pajişti
proprietatea Municipiului Orăştie, au obligaţia de a respecta întocmai prevederile
din Amenajamentul pastoral şi anexele acestuia.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii nr.
554/2004 a Contenciosului administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentul Fond Funciar şi Registrul Agricol din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Orăştie.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăștie;
- Direcţiei A.P.L.
- Titularilor contractelor de închiriere a pajiştilor proprietatea
Municipiului Orăştie;
- Afişare pe site-ul www.orastie.info.ro.

Orăștie, 29.03.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 29 martie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (17 prezenţi).

