ROMANIA
JUD ETU L BISTRITA-NASA UD
CONSILIUL LOCAL AL COM UN EI TEACA

HOTARARE
privind aprobarea Am enajamentului pastoral pcntru paji~tile definute de pcrsoancle
fizicc, aflatc pe tel'itoriul comunci Teaca

Consi liul Local al Comunei Teaca, 111trunit 111 ~ed in\a ordinara la data de 25 .02.202 1;
Avand in vcdcrc:
-referatul de aprobare al Primarului nr. I 0012 din 29.12.2020
-raportul compartimentului de specialitate nr. I001 3 din 29. 12.2020
-avizul Com isii lor de specialitate din cadru l Consi liu lui loca l
In conformitate cu prevcclcrile:
- art. 6 ~i art. 9 alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarca ~i
exploatarea paji~tilor permanente ~i pentru mod ificarea ~i completarea Legii fondului funciar
nr. 18/ 1991 , cu modificari le ~i completil rile ulterioare
- art. 4, art. 8 ~i art. 9 din Hotararea Guvernului nr. I064/2013 privind aprobarea
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/20 13 privind organizarea, adrninistrarea ~i exploatarea paji~tilor pennanente ~i pentru
modificarea ~i completarea Legii fondu lui funciar nr. 18/ 1991 , cu modificarile ~i completarile
ultcri oa re
-Ordinul Ministerului Ag irculturii ~i Dezvoltarii Ruralc nr. 544/2013 privind
rn etodologia de ca lcul al 111carca turii optimc de animale pe hectar de paji~te
-1-lotMarca Guvernului nr. 78/20 15 privind mod ificarca ~i completarea Hotararii
Guvern ului nr.1.064/20 13
- art. 7 alin (1)-(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta dec izionala 111
adm ini stratia publica, cu modificari le ~i completarile ulterioare
in tcmciul prevedcrilor art. 129 alin. (2) lit. c) ~i art. 196 alin. (I) lit a) di n O. U.G.
nr. 57/ 20 19 privind Codul administrativ , cu mod ificarilc ~i completarile ulterioare,
HOTARA~TE:
Art.I Se aproba Amenajamcntul pastoral pentru paji~tile clcfinutc de pcrsoanclc
fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Amenajamentul prcvazut la art. I reprezinta actul administrat iv prin care sc
gestioneaza paji~tilc aflatc pe teritoriul comunei ~i este va labi l pe o perioad/1 de IOani.
A rt.3 Cu ducerea la inclcpl in ire a prezcntei hotarari se 1ncred in\eaz/1 primaru I comunci
Tcaca ~i compart imentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4 Prczenta hotararc a fast adoptata cu 13 voturi ,,pentrn", 2 voturi ,,Tmpotriva"
,din 15 consilieri prezen\i, din 15 consilieri 111 functic.
Art.5 Preze nta hotarare se comuni ca cu:
- lnstitutia Prcfectului-Judetul Bistrita-Nasaud
- Dircctia pcntru Agricultura ~i Dezvoltare Rurala Bistrita-Nasaud
- Primarul Comunei Teaca
- Compartimcntul agricol ,urbanism,cadastru

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Bugnar loan ,
Nr. 10 din 25.02.2021

Con ta ,·ascm neaza,
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
CIO~AN ANA

