ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral
pentru pajiștile de pe raza comunei Șaru Dornei, județul Suceava
Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 994 din 15.02.2021, al primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1463 din 02.03.2021 din cadrul aparatului propriu;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism,
servicii şi comerţ, înregistrat cu nr. 2500 din 23.03.2021;
Ținând seama de temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- art. 6. art . 9 alin.9 și următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991,actualizată;
- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, modificate și completate ulterior;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Șaru Dornei,
județul Suceava, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alin. 1 reprezintă actul administrativ prin care se gestionează
pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil o perioadă de 10 ani.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză primarul comunei
Șaru Dornei, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică factorilor interesaţi, precum și Instituţiei
Prefectului – Judeţul Suceava pentru controlul şi legalitate, în termenul prevăzut de lege.
Președinte de ședință
Antone Georgiana-Antusa

Şaru Dornei, 26 martie 2021.
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Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Ștefan NEGREA

