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HoTARAREA
NR.86

privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiqti aflate pe raza administrativ teritoriall a Comunei Auqeu, judeful Bihor

Avdnd in vedere Referatul de aprobare w. 7437 din 22.11.2021 al Primarului comunei Augeu gi
Raportul de specialiate nr.7438 din 22.1t.2021, intocmit de compartimentul urbanism cu privire la
aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiqti aflate pe ruza administrativ - teritorial[ a Comunei
Auqeu, judelul Bihor;
Ydzdnd art.9 din O.U.G. nr,34/2013 privind organizarca, administrarea qi exploatarea pajiqtilor
permanente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific6rile qi
completdrile ulterioare;

lin6nd seama de art.4 alin.(l), art.6, afi.8 din Nomele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanfei de urgenfd a Guvernului w. 3412013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea
pajiqtilor permanente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate
prin Hotdr6rea Guvemului nr. 106412013;
Lu6nd act de Ordinul Ministerului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale nr. 544lZOl3 privind
metodologia de calcul al inclrclturii optime de animale pe hectar de pajiqte gi Ordinul Ministrului
Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale qi Monistrului Dezvoltarii Regionale qi Administrafiei publice nr.
4071295112013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune qi inchiriere a suprafefelor de
pajiqti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraqelor, respectiv al municipiilor;

Ydzdnd avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget -finanfe,
administrarea domeniului public gi privat, agriCulturd, gospodlrie comunald, servicii qi .o..rfdin
cadrul
Consiliului Local al Comunei Augeu;
in temeiul prevederilor ar-. l)9 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. r), alin.(I4) arr. 139 alin. (l)
lit. a)
si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. rr. 5712019, privind Codul administrativ, cu modific[rile qi
completdrile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Augeu,

HorARAgrE:

Art. 1. Se aprob[ Amenajamentul
Comunei Auqeu, conform Anexei nr.

I

pastoral pentru pajiqtile de pe raza administratv
care face parte integrant[ din prezenta hot5r6re.

-

teritorial6 a

Art.2, Amenajamentul pastorulprevdzutlaart,l,reprezintdactul administrativ prin care se gestioneazd
pajiqtile aflate de razaadministrativ - teritoriald a Comunei Auqeu qi este valabil pe o perioad6
de l0 ani.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire

Art.4. Prczentahotrrdre

a prezentei hotdrAri se incredinfeazd

Primarul Comunei Aupeu.

prin grija secretarului, cu:
Judeful Bihor,

se comunicI,

- Institutia Prefectului - Primarul Comunei Augeu,
- Compartimentul agricol,
- Direcfia pentru Agricultur6 Bihor,
- dosarul de qedinf6.
PRE$EDINTE DE
CONSILIER

ONELA

Hot6r6rea a fost adoptat6 cu un numdr de 10 voturi PENTRU, .....-....voturi ab1ineri,....-... voturi
impotrivd, din cei 10 consilieri locali prezenfi ( 10 consilieri locali in funclie).

