ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 28
privind aprobarea Amenajamentului pastoral valabil pentru terenul pasune
din comuna Sura Mare
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 29
martie 2017,
Analizand raportul nr. 2036/2017 al d-nei Raica Maria, referent in cadrul
Compartimentului agricol, din care rezulta oportunitatea aprobarii Amenajamentului
pastoral intocmit de Camera Agricola a Judetului Sibiu,
In temeiul art.6 alin.l, alin.2, 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, cu modificarile si completarile
ulterioare, art.8 si art.9 din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate,
in temeiul art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c, art. 45 alin.l, art. 115 alin.l lit.b din
Legea administrate! publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Se aproba Amenajamentul pastoral pentru terenul cu destinatia de pasune al
comunei Sura Mare, in suprafata de 802,27 ha, prevazut in Anexa la prezenta hotarare.
Art.2- Se stabileste ca procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul
pastoral, catre utilizatorii de pajisti, sa se faca pe suport de hartie, pe baza de proces
verbal de predare-primire.
Art.3- Compartimentul agricol, Comisia de pasunat din cadrul Consiliului Local
Sura Mare, crescatorii de animale vor asigura punerea in aplicare a prevederilor
amenajamentului pastoral.
Art.4- Hotararea se va transmite Compartimentului agricol, Comisiei de pasunat,
persoanelor si autoritatilor interesate si se va aduce la cunostinta publica prin afisaj prin
intermediul secretarului comunei Sura Mare.
Adoptata in Sura Mare la 30 martie 2017
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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