ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
PRIMAR
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123,
fax 0242523554

HOTARARE
PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI PENTRU CARE S-A DEPUS CEREREA DE
SPRIJIN PE SUPRAFATA, IN CAMPANIA 2010, LA APIA CALARASI

Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara
astazi 20 Decembrie 2011;
Avind in vedere;
- Adresa nr.8900/25.11.2011 ,emisa de APIA Calarasi , cu privire la cererile
de plata pentru pajistile permanente aflate in propriuetatea/ administrarea
unitatilor administrativ teritoriale, pentru care nu au fost incheiate contracte de
arenda , concesiune, inchiriere in anul 2011;
- Prevederile Ordinului MADR nr..67/28.03.2011, pentru modificarea si
completarea Ordinuluiu ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr.246/2008, privind stabilirea modului de implementare , a conditiilor
specifice si acriteriilor eligibile pentru aplicarea schemelor de plati nationale
directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
masurilor de agromediu si zone defavorizate
- Raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei Ulmeni,
inregistrat sub nr.4597/10.11.2011;
- Prevederile Legii nr.18/1991, legea fondului funciar;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
inregistrat sub nr.5100/19.12.2011;
- prevederile art.36 alin.2 lit. c si in temeiul art.45 alin.1 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, rpublicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1. Se modifica art.1 al HCL Ulmeni nr.34/17.12.2010, in sensul ca se
modifica suprafata de la 384,93 ha la 371,65 ha , pentru care, Consiliul Local
Ulmeni, va depune cerere de sprijin pe suprafata, in campania 2010, la APIA
Calarasi.

Art.2 Diferenta de suprafata o reprezinta suprafata de pasune inundata , pe care a
crescut trestie si papura.
Art.3. Suprafata de 371,65 ha este utilizata exclusiv de crescatorii de animale
din localitate si nu face obiectul unor contracte de arendare, inchiriere,
concesiune.
Art.4.Secretarul comunei va comunica celor interesati prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TARTAU OVIDIU
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
MANCIU ANISOARA

Nr.36
Adoptata la Ulmeni
Astazi 20.12.2011

Total consilieri 15
Prezenti
15
Vot pentru
15

