
ROMANIA
ruDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI TARCAU

H O TARARE
pentru aprobarea demar[rii procedurilor de realizare

a amenajamentelor pastorale pentru pajiqtile permanente

Consiliul local al comunei Tarciu, judeful Neam{;

AvAnd in vedere prevederile art. 6 gi art. 9 din Ordonan![ de UrgenJd m. 3412013 din 23

aprilie 2013 privind organizarea) administrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru

modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobatd prin Legea w. 8612014, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;

Jindnd cont de termenul instituit Ia art. 10 alin. I teza 2 din O.U.G. 3412013, aprobatd,

modificatd qi completatd;

Avflnd in vedere prevederile H.G. nr. 1.06412013 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei de urgen!6 a Guverrrului nr. 3412013 privind organizarea,

administrarea qi exploatarca pajiqtilor permanente gi pentru modificarea qi completarea Legii

fondului funciar nr.l8ll99l, modificatd qi completatd;

Urmare a adreselor nr. 3901L6.06.2017 a Oficiului Judelean de Studii Pedologice qi

Agrochimice Neam! qi nr. 8.415 din21.06.2017 alnstituliei Prefectului Judelului Neam{;

Ydzdnd expunerea de motive nr. 5.235128.06.2011 a viceprimarului comunei prin care

soiicitd aprobarea demardrii procedurii de realizare a amenajamentelor pastorale pentru pajiqtile

permanente situate in extravilanul comunei qi proiectul de hotdr6re anexat;

Analizdnd referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei;

in temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9) qi ale art. 45 alinL. (1) din Legea administraliei publice

locale r:lt. 21 5 12001, republicatd, modificatd qi completatd,

HOTARA$rIl:

Art. 1 Se aprobd demararea procedurilor de intocmire a amenajamentelor pastorale pentru

pajigtile permanente situate in extravilanul comrunei Tarcdu.

Art.2 (1) Aprobd lista preliminarda de]indtorilor de terenuri agricole - pdqini qi fdnele -
situate in extravilanul comunei Tarcdu conforrn anexei, listd intocmitd pe baza datelor

inscrise in registrul agricol al comunei la data ermiterii prezenlei hotdrdri.

(2) Lista preliminard, care va fi adusd la crtnogtinld publicd prin afiqaj la sediul

primdriei, va fi actualizatd, cu aprobarea primarului, in urma soluliondrii sesizdrilor

depuse de persoanele interesate cu privire Ia inscrierile eronate qi omisiuni.
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Art. 3 Eventualele costuri generate de intocmirea uner documente prealabile intocmirii qi/sau

aprobdrii amenajamentelor pastorale care nu se finanleazd de la bugetul de stat, vor fi

suportate de la bugetul local din capitolul 51.02 ,,Autoritati publice".

Art.4 Viceprimarul comunei va duce la indeplinire prevederile ce decurg din emiterea

prezentei hotdrdri cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului

Ar1S Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotdrdri autoritdlilor qi

instituliilor publice interesate, precum qi aducerea acesteia la cunoqtini[ public[ prin

afigaj la sediul primdriei.

Nr. 40 din 30 iunf,e 2017

Numdr consilieri locali tnfunclie 13

Hotdrdrea a fost adoptati in qedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu

cu un numdr de 12 voturi prrrtro, b ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezenli in sala de gedinle

Preqedinte de qedinfS,

ndrEi Chelariu


