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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR 23 I3O.O5.2OI7
Privind :aprobarea solicit5rii de intocmire a Amenajamentului pastoral pentru pajigtile aflate pe
raza UAT Lopadea Noua

Consiliul local al comunei Lopadea Noua , intrunit in gedin!5 ordinard in data
de 30.05.2017 ;
Analizdnd

:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Lopadea Noua nr. 2130124.05.2017 prin care
propune
aprobarea solicitirii de intocmire a amenajamentului pastoral pentru pajiStile aflate
se
peraza UAT Lopadea Noua ?nsolitb de Raportulde specialitate Nr. 2125124.05.20t7 al
compartimentuluiagricol;avizul nr. 2L64 din 30.05.2017 a comisiei de specialitate din cadrul

consiliului local
Avand in vedere :
Hotararea Guvernului nr.2l4l20t7 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.34120L3 privind organizarea ,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.Gnr. fi6412073;
in temeiul art.36 alin 2 lit c din Legea nr 2til200t si ale art,45 alin 3 din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale republicatd cu modificirile gi completbrile
ulterioare, adoptd prezenta :

HorAnAgrE:

aprobi incheierea contractului de prestiri servicii cu Directia pentru
Agriculturi Judeleanb Alba av6nd ca obiect intocmirea Amenajamentului pastoral pentru
suprafala de 3384 ha pajigti aflate pe raza UAT Lopadea Noua
Aft.2. Se mandateazd domnul Indreiu Marian Catalin , primarul comunei ,sa semneze

Art.l. -

Se

contractul cu Directia AgricolS pentru intocmirea Proiectului de amenajament pastoral , ca si
reprezentant al U.A.T. Lopadea Noua .
Aft. 3- Prezenta hotirdre se poate contestb de cei interesati la instanta competentS, in
termenul de 30 zile .
- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Alba , primarului
comunei Lopadea Noua , Direcliei Direcliei pentru Agriculturi Jude$eani Alba, Compartimentului
agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lopadea Noua 9i se.ya afiga 19.,
sediul gi pe site-ul Primdriei comunei Lopadea Noua .

Initiator Primarul

comunei

t

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 9 voturi favorabil valabil exprimatedin totalul de I I
consilieri in functie si 9 consilieri prezenti
Prezenta hotarare se comuni ca:
Primarului comuhei Lopadea Noua

Institutiei Prefectului J udetul ui
Compartimentul agri col
Presedinte de.sedinta,

Consilier BOLDEA IOAN

f\"\

Contrasemneaza,
Secretar BOLEA ANA

