
ROMANIA 
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Tel: 0263276124, Fax: 0263276213 

__________ .. 
HOTARARE 

privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru paji~tile 
pcnnanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, jude\ul Bistri\a-Ni'lsi'lud 

Consiliul Local al Cornunei Teaca, intrunit in ~edinta ordinari'I in data de 3 1.03.202 1 

A vii nd in vedcrc: 
-rcferatul de nprobare al Prinrnrului nr. 725 din 27.0 1.202 1 
-raportul compartirncntului de spccialitnte nr. 728 din 27.0 1.2021 
-nvizul comisiilor din cadrul consiliului local 

In conformitatc cu prcvcclcrilc: 
- art. 6 alin. (2) din 0.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ~i cxploatarea 

paji~tilor pernrnnente ~i pentrn rnodificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991 , cu 
rnodificarile ~i completi'lrile ulterioare 

- art. 8, al in (9) din Hoti'lrarea Guvernului nr. I 064/2013 privind aprobarca Normele 
rnetodologice pentrn aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea ~i exploatarca paji~tilor pennanente ~i pentrn modificarea ~i completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modifici'lrile ~i completi'lrile ulterioare 

-prcvederi le art. 8 al in. (9) din Hotararea Guvernului nr. 2 14/ 2017 pentru aprobarea 
proccdurii privind as igurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale 
suprafe\elor de paji~ti pcnnanente, precurn ~i pcntrn rnodificarea ~i completarea Normelor 
mctodologicc pentrn aplicarea prevcderilor Ordonantci de urgenti'I a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea. adrninistrarea ~i exploatarea paji~tilor pennanente ~i pentru rnodificarea ~i completarca 
Lcgii fondului funciar nr. 18/ 1991 , aprobate prin Hoti'lrarca Guvernului nr. 1.064/20 13 

in lcmciul prevederilor art. 129 al in. (2), lit. c) ~i art. 196 alin. (I) lit a) din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modifici'lrile ~i completi'lrile ulterioare, 

HOT ARA~TE: 

Art.I Se aprobi'I Proccdura distribuirii cxtraselor din Amenajamentul pastoral pentru paj i~tile 
pennancnte, allatc pe tcritoriul comunei Teaca, jude\ul Bistrita-Ni'lsaud, conform anexei cnre face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incrcdinteazi'I prirnarnl comunei Teaca 
~i compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3 Prezenta hoti'lrare a fost adoptati'I cu 15 voturi ,,pentru" din 15 consilieri prezen\i la 
~edin\i'I. 

Arl.4 Prczenta hoti'lrare se cornunica cu: 
- lnstitu\ia Prcfectului-Jude\td Bistritn-Ni'l saud 
- Primarul Comunei Tcaca 
- Compartimentul agricol ,urbanism,cadastru 

PRE~EDINTE DE ~EOINT A, 
CIMPEAN JOAN, 

Nr. 18 din 31.03.2021 

Contarasemncazil, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

CIO~AN ANA 


