
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 17/2019
Privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Valea Crișului

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 26.02.2019,
Analizând proiectul  de hotărâre  şi  expunerea de motive a Primarului  comunei Valea

Crișului  prin care propune aprobarea  Amenajamentului  pastoral al comunei Valea Crișului,
întocmit de  SC HWB CAPITAL SRL, cu sediul în loc. Aleşd, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64,
jud. Bihor

Având  în  vedere  raportul  de  avizare  a  compartimentului  de  contabilitate  şi  avizul
secretarului comunei Valea Crişului,

În conformitate  cu prevederile  art.  6  și  art.  9,  alin.  (9)  din OUG nr.  34/2013 privind
organizarea,  administrarea  și  exploatarea  pajiștilor  permanente  și  pentru  modificarea  și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind
aprobarea  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;

În  baza  Hotărârii  Guvernului  nr.  214/2017  pentru  aprobarea  procedurii  privind
asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor  pastorale  ale suprafețelor
de pajiști 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  Hotărârea  Guvernului  nr.
1.064/2013;

fiind  îndeplinite  procedurile  prevăzute  de  art  7  din  Legea  nr.  52/2003  privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și
art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se  aprobă  Amenajamentul  pastoral  al  comunei  Valea  Crișului,
conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;



(2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alin (1) reprezintă actul administrativ prin care
se gestionează pajiștile permanente din raza administrativă a Comunei Valea Crișului, județul
Covasna și este valabil pentru o perioadă de 10 ani.

Art. 2 Se aprobă Procedura de distribuire a extraselor din Proiectul de Amenajament
pastoral pentru pajiștile permanente ale comunei Valea Crișului, conform anexei nr 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
agricol şi cadastru agricol, precum și Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe.

Valea Crişului, la 26.02.2019
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