ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind stabilirea perioadei de pasunat pentru anul 2018
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinara din
data de 29,03,2018
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe , nr.1286 din
26,03,2018
- prevederile HCL nr. 21 din 12,05,2014 pentru aprobarea Regulamentului de
exploatare a pajistilor aflate in domeniul privat al loclitatii Sfantu Gheorghe si
criteriile necesare inchirierii pajistilor catre membrii colectivitatii locale Sfantu
Gheorghe
Examinand :
- raportul de specialitate al compartimentului registru agricol si fond funciar , nr.
1287 din 26,03,2018
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 1288 din 26,03,2018
In conformitate cu :
- prevederile art.3 lit.d) din O.U.G. nr.34 din 23.04.2013 privind organizarea ,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ;
- prevederile art.4 din H.G nr.1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.34 din
23.04.2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991 ;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.c) ,alin.(5) , lit.b) , art.115 alin.(1) ,lit.b)si
art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata
, modificata si completata , ulterior,
HOTARASTE:
ART.1 – Pentru anul 2018 perioada de pasunat este cuprinsa intre 4 aprilie – 25
noiembrie pentru toate categoriile de animale.
ART.2 – Nerespectarea perioadei de pasunat va fi sanctionata conform
prevederilor stabilite prin Regulamntul de exploatare a pajistilor aprobat prin HCL nr. 21
din 12,05,2014 modificata si completata .
ART.3– Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetul
Ialomita, se va afisa , prin grija secretarului comunei .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Manolache Alexandru Florin
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

