
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

- Comisiilor de

HOTARARE
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru

pdqunile permanente din orasul piatra Olt

Consiliul Local al orasului piatra Olt
Av6nd in vedere :

-Raportul de specialitate nr.108 47125.0L2018 al Compartimentului Agricol cu propunerea de
aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pdgunile permanente din orasul piatra Olt,
- Prevederile art. 9 alin. (9) din O.U.G. nr.3412013 privind organizarea. administrarea gi
exploatarea pajiqtilor permanente gi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, precum si prevederile Legii nr.44l20lg
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3412013 privind
otganizarea. administrarea si exploatarea pajistilor p"ermanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. l8/1991;
- Prevederile HGR nr.79l2}l5privind modificarea si completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea plevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 3412013 privind
otganizxea, administrarea si exploatarea pajistllor permanente si pentru modfficarea si
gom,nletarea Legii fondului funciar nr. tSitgqt, apiobate prin Hotararea Guvernului nr.
1.064t2013;
- Prevederile art. 36 alin (l), alin. (2) tit. c) din Legea nr.21512001, a Administraliei publice
Locale, republicatd, modifi cata si completata;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului piatra Olt

Intemeiul art.45 (1) sian.ll5 dinLegea nr.21512001 privindAdministratiapublica
Locala, republicata, modificata si completata ;

HOTARASTE:

Art.^l. Se aproba Amenajamentului pastoral pentru pdgunile permanente din orasul piatra Olt,
conform Anexei, care face parte integrantE din prezentahotirare.
Art..z. Amenajamentul pastoral privazut la art.l reprezinta actul administrativ prin care se

qesfloneaza pasunile permanente proprietatea orasului Piatra Olt si este valabil pe o perioada
de 10 ani.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga primarul orasului
Piatra Olt prin compartimentul Registru Agricol.-

Art.4. Prezenta hotarare se comunica la :

- Institulia prefectului -judetului OIt;
- Primarului orasului piatra Olt
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Proiectul de hotarare a fostvotat cu 9 voturi pentru
Nr. 22130.03.2018
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