ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Balaciu și
aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei,înregistrată cu nr.4689/
În conformitate cu:
- prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991,
- dispoziţiile art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea
fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti
permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013;
Examinând:
- raportul nr. din al compartimentului de resort.
- avizul nr. din al comisiei de buget-finante a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr. din
În temeiul art.129 alin.(7) lit.r) raportat la alin.2 lit.d) si art.139 alin.(3) lit.g) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă Amenajamentul Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Balaciu, prevăzut în
anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 - Amenajamentul pastoral reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile
aflate pe teritoriul comunei Balaciu și este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art.3 - Se aprobă procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul Pastoral al pajiștilor
din comuna Balaciu prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
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ANEXA 2 la
Hotarârea Consiliului Local Balaciu nr. din

PROCEDURA DISTRIBUIRII
extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile
de pe raza comunei Balaciu
Art.l Proiectul de Amenajament pastoral este gestionat de Compartimentul Registrul agricol şi
fond funciar.
Art.2 (1) Măsurile tehnice, organizatorice și economice prevăzute în Amenajamentul pastoral,
necesare ameliorării și exploatării pajiștilor comunei Balaciu situate în extravilan, se pun la dispoziția
utilizatorilor de pășuni și fânețe , aşa cum sunt definiţi la art.2, lit.d, alin.(i) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.34/2013,cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Extrasele din Amenajamentul pastoral vor cuprinde cel puțin informații cu privire la
suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștilor și perioadele de execuție a acestora
atât de pe partea scrisă a Amenajamentului Pastoral, cât și din planșele anexate și se distribuie prin grija
Compartimentul Registrul agricol şi fond funciar.
(3) La solicitarea persoanelor fizice/juridice, se comunică extrase din Amenajamentul Pastoral,
după achitarea taxei de 2 lei/fila (format A4), 4 lei/fila (format A3).
Art.3 Instituțiilor/organelor cu atribuții de control li se comunică, la cerere, extrase din
Amenajamentul pastoral.
Art.4 Prezenta Procedură se pune în aplicare prin intermediul Compartimentului Registrul
agricol şi fond funciar și se actualizează în baza modificărilor legislative și a celor intervenite în structura
organizatorică, prin hotărâre adoptată de Consiliul local.
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