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Privind aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament pastoral
valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriui Unt $TEI pe o
perioadi de 1O ani, avand categoria de folosinta pasune sau fiineata.
La inifiativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Analizand Raportul de specialitate/expunere de motive al d-nei Cioica Nadia
Petrufa, inspector in cadrul Primdriei oragului $tei, cu nr. 5560/ 2OI8 prin care se
propune aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament Pastoral valabil pentru
toate pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT gTEI pe o perioada de iO ani
avand categoria de folosinta pasune sau fAneata.
Conform HG 106412013 priuind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea preuederilorOrdonanfei de urgenfd. a Guuernului nr. 34/2ol7priuind.
organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea
gi completareaLegii fondului funciar nr. 18/1991, Art. 4, ale OUG. 34l2OiS lact
publicat in Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013) priuind. organizarea,
administrarea gf exploatarea pajiptilor permanente gl pentru modifi.carea gi
completarea Legii fondului funciar nr.18/ 1991, ale Ordinului nr. 544 din 21 iunie
2OI3, priuind metodologia de calcul a tncdrcdturii optime d.e animale pe hectar de
pajigte, emis de MINISTERUL AGRICULTURII $1 DEZVOLTARII RURALE (act
publicat in Monitorul Oficial nr. 386 din 28 iunie 2OI3l, precum qi ale Legii
zootehnia. nr 72/2OO2, art 78, afin.2, (act publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.
72 din 3I loI l2oo2l
in temeiul art. 36, alin. 2, lit.,c", $i alin. 5, lit. ,c" qi art. 45 din Legea nr.
2I5/2OO1 privind administrafia publicd locald., republicatS., cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
Cottslllul local al orasului Stel.
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Art. 1- Se aprobd. intocmirea Proiectului de Amenajament Pastoral valabil
pentru toate pajistile permzrnente aJlate pe teritoriul UAT $TEI pe o perioadd de 1O
ani, avAnd categoria de folosinld. pigune sau fAnea{d.
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5rAri se incredinteazd.
Primarul Oragului $tei, Serviciul UAT, Compartimentul achizltii si Serviciul
Economic.

Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunicd cu:
- Institufia Prefectului Judefului Bihor;
- Primarul oraqului gtei;
- Compartimentul Achizilii;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Economic:
- Consilierul ju_r!f,i"g*al Consiliului local gtei;
-Seva
in{d publicd prin afi9aj;
-Un
cu hotdrAri.
PRE$EDINTE DE $EDINT^tr L
CONTRASEMNEAZA

prezenfi din totalul de 15 consilierif.

