
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț, pentru anii 2020-2030 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 alin. (9)  din H.G. nr. 1064/2013 privind 

aprobarea Normelor 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Luând în considerare raportul de aprobare nr. 6064 din 22.07.2020 al primarului comunei 

Bicazu Ardelean, raportul de specialitate nr. 6063 din 22.07.2020 al referentului de specialitate, 

Lăzăruț Nelu, din cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar și amenajamentul pastoral pentru 

pajistile din comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, înregistrat sub nr. 6061 din 22.07.2020 la 

Primăria Comunei Bicazu Ardelean și sub nr. 3587 din 22.07.2020 la Direcția pentru Agricultură 

Județeană Neamț, avizat de către Direcția pentru Agricultură Județeană Neamț; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) raportat la art. 5 ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile din Comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț, pentru anii 2020-2030, nr. 3587/6061/22.07.2020, avizat de către Direcția pentru 

Agricultură Județeană Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Până la data de 01.10.2020, Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean va stabili, în 

condiţiile legii, procedura distribuirii extraselor din amenajamentul pastoral prevăzut la alin. (1), 

tuturor proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti, extrase ce vor cuprinde cel puţin suprafaţa, 

capacitatea de păşunat, lucrările de întreţinere a pajiştii şi perioadele de execuţie a acestora. 

Art. 2 – Primarul Comunei Bicazu Ardelean, domnul Birsan Constantin Ioan, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate. 

Art. 3 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri 

prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Apetrei Dumitrina 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 66 din 31.07.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.07.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



