ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
HOTĂRÂREA
NR.______/27.04.2017
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe raza teritorială a Comunei CAUAS
Consiliul Local al Comunei CAUAS judeţul SATU MARE întrunit în şedinţă de extraordinară în data de
27.04.2017
Luând act de:
-obligaţia legală de a supune spre analiză şi aprobare către autoritatea deliberativă Amenajamentul pastoral pentru păşunile
aflate pe raza teritorială a Comunei CAUAS
-proiectul de hotarare initiat de primarul comunei CAUAS ,precum si expunerea de motive depusa
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CAUAS
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a) şi cele ale alin. (6) lit. a) punctul 18,
combinate cu cele ale art. 120, art. 123, alin. (1) şi art. 124 şi art. 115 alin. (3) şi alin.(5) – alin. (7) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- prevederile H.G. nr.78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- prevederile Ordinului MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe
hectar de pajişte,
- prevederile Ordinului MADR/MDRAP nr.407/2013 privind contractele cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor,cu modificarile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (9); ale art. 39 alin. (1); ale art. 45 alin. (1); ale art. 61 alin.
(2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru, păşunile aflate pe teritoriul comunei CAUAS , prevăzut în
Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- (2) Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează păşunile
aflate pe teritoriul comunei şi este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Art. 2. Primarul Comunei CAUAS va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi va elibera
extrase din amenajamentul pastoral utilizatorilor de păşunii în condiţiile legii.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului –
Judeţul SATU MARE , Primarului Comunei CAUAS si celor interesati .
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