ROMANIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a
comunei Daia, județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia, înregistrată la nr. 78/04.01.2018;
-raportul de specialitate al referentului agricol Vasile Gabriel, înregistrat la nr.. 79/04.01.2018;
-anunțul public nr.110/05.01.2018 întocmit conform art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală;
-raportul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism și investiții nr.1/26.01.2018;
-prevederile art. 6 alin.(1), (2) și art. 9 alin.(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, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4-6 şi art. 8-9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă Amenjamentul pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Daia şi
administrate de Consiliul Local al comunei Daia, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta.
(2) Amenajamentul prevăzut la alin.(1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiştile aflate
pe teritoriul comunei şi este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului
de legalitate, Primarului comunei Daia, se va afişa la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru aducerea la
cunoştinţă publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂNASE IONEL

Contrasemnează,
SECRETAR,
BREBENEL AURELIA
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