ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

TRIFE$TI

privind aprobarea Regulamentului de organizare,
administrare si exploatare a pIgunii comunale in anul 2017
Consiliul Local al comunei Trifeqti, judetul Neamf;
AvAnd in vedere prevederile:
O.U.G. nr. 34 din 23.04.20\3 privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajistilor
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,cu modificarile si
completarile ulterioarel
H.G. nr. 1064 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G.
nt.3412013 privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajistilor pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr, 18/1991, si a Regulamentului C.E. ru. 129012005,
24'1 12006 si nr. 37 812007,
Ordinul nr.544/21, .07 .201 3 privind metodologia de calcul a incdrcdturii optime de animale pe
hectar pe pajigti;
Vdzdnd raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Trifeqti;
in temeiul dispoziliilor art.36 alin. (2), lit. "c", alin.(5) lit."a". art.45 alin. (1) 9i art.115
alin.(1), lit. "b" din legea 21512001 privind administralia publicd local5, republicatd cu modificdrile
qi completdrile ulterioare ;
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HOTARA$TE:
de organizare, administrare gi exploatare a plqunii comunale in
parte
integrantd din prezenta holdtdre.
anul 2017, confonn anexei care face
Primarul comunei Trileqti - domnul Lupu Dan Marian, este imputemicit sA
ilcheie contractele de inchiriere a suprafetelor de pasuni cu fermierii din comuna Trifeqti, in
vederea admiterii la pdgunat a animalelor proprietate a cetdlenilor din comunE, asigurdnd o bund
gospoddrire si intrelinere a pdqunilor comunale in tot timpul vegetafiei cu o incdrcaturd de animale
optirnd pe hectar dar nu mai micd de 0,3 U.V.M./ha, asigurAnd depunerea documentaliilor la APIA
pentru acordarea de plali directe pentru intreaga suprafa{[ de pasune comunali.
Contractele de inchiriere a pdqunii comunale cu crescdtorii de animale, persoane fizice
saurjuridice avdnd animale inscrise in RNE se face penhu o perioadd de 5 ani.
Art. 4. Taxa de pdqune este de 150 lei/ ha/ an, taxA care se va pleti la caseria primdriei.
Art. 5, Comisia de specialitate a Consiliului Local pentru agriculturd, gospodirire comunalS,
proteclia mediului, va verifica periodic stadiul execut6rii lucrdrilor stabilite prin Regulamentul de
organizare, prevAzut la art.m.l qi va face propuneli pentru imbundtdlirea acestuia.
1![:]0. Secretarul comunei va comunica prezerLla hot[rdre autoritAlilor gi persoanelor

Art. l. Aprobd Regulamentul

-

fu!.f.

{4!],

interesate.

PRE$EDINT,E DE $EDINTA,
f)ramu Costel
CO

Nr,.15

ain'T-.oh. zott

N,

