ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.4 din 15 ianuarie 2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile u.a.t. comuna
Naidăș
Având în vedere prevederile art.6 și 9 alin.9 din O.U.G. nr.34/2013privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 cu
modificările și completările ulterioare;
Mai având în vedere H.G.R. nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajisti permanente, precum și pentru
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr.1.064/2013

Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „
Amenajamentului pastoral”;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c),alin.5 lit.c, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile u.a.t. comuna Naidăș, întocmit de
către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al
României” din Timișoara.
Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se încredințează
Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Naidăş.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş;
- Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Naidăş
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SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 15 ianuarie
2019, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

