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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru UAT Tiream 

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară în data de …..04.2019. 
 Luând act de raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub            
nr.578 din data de 04.03.2019, expunerea de motive a primarului comunei Tiream în calitate 
de iniţiator, înregistrată sub  nr. 579 din data de 05.03.2019, precum şi de rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tiream; 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările si 
completările ulterioare,  
 Luând în considerare prevederile  art. 9 alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare, 
 Ţinând seama de prevederile Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la prevederile alin. (5) lit. 
b) şi prevederile alin. (6) lit. a) punctul 18, prevederile   art..45 alin. (3), coroborate cu 
prevederile  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală,   republicată,  cu modificările și completările ulterioare, 
  

                                                           H O T Ă R Â R Ă Ş T E : 

 Art. 1.-  Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru terenurile aflate pe teritoriul 
extravilan al UAT Tiream, prevăzut în Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. -  Se aprobă Amenajamentul pastoral, ce reprezintă actul administrativ prin 
care se gestionează terenurile cu destinaţia de păşunat sau pentru producere de furaje, 
pentru o perioadă de 10 ani.                                                                                                                      
 Art. 3.-  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Primarul 
comunei Tiream  și Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Tiream,                                
 Art. 4.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, compartimentului agricol  din 
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. 

             Tiream, la  06.03.2019 
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