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H O T A R A R E A Nr.16
Din 22.03.2019

Pentru: aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare,administrare si exploatare a
pasunii comunei Baraganul,judetul Braila, pentru anul 2019.

Consiliul Local al comunei Baraganul , judetul Braila intrunit in sedinta ordinara, legal constituita la
datade22martie2019
Analizand expunerea de motive a domnului PREDA M1HAI - viceprimarul comunei Baraganul;
A

In baza:
• Art.8(3) din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Ordonanjei de urgenja a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
si exploatarea pajistilor permanente.

• Art. 9 din O.U.G.nr. 34 / 2013 privind organizarea , administarea §i exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18 din 1991.

• Art. 6 din Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii
optime de animale pe hectar de paji§ti.

• Art. 16 din Legea nr. 32/2019, Legea zootehniei.
• Hotararii nr. 56/29.11.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile din

comuna Barganul, judetul Braila.
Avand in vedere:
-realizarea procedurii prevazute de art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
-raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul;
-raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Baraganul
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) , lit. c) si lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a),
pet. 19 din legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind activitatea de organizare, administrare si exploatare a pasunii
comunale in comuna BARAGANUL pe anul 2019 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2.Se aproba inchirierea prin atribuire directa a pasunii, proprietate privata a comunei Baraganul
conform procedurilor din Regulamentul aprobat la art.l, pe o perioada de 7 ani.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza domnul Preda Mihai viceprimarul
comunei
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Art. 4. Sect^rari^cqmuhfci^Baraganul va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor teresate
pentru d^^a^ej4a-»^tepli^[e , Institutiei Prefectului Judetului BRAILA pentru control si verificarea
legalita^
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