ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 22
din 29 februarie 2016
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei Ibăneşti
Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă de ordinară în data de
29.02.2016,
Luând act de:
-obligaţia legală de a supune spre analiză şi aprobare către autoritatea deliberativă Amenajamentul pastoral
pentru păşunile aflate pe raza teritorială a Comunei Ibăneşti, proiect care a fost întocmit conform Ghidului cadru
elaborat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru pajişti Braşov,
- raportul de specialitate nr.1813 din 22.02.2016 întocmit de către persoana cu atribuţii în domeniu din cadrul
Compartimentului de relaţii cu publicul şi registrul agricol,
- expunerea de motive nr.1814 din 22.02.2016, prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti,
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
Având în vedere:
- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a) şi cele ale alin. (6) lit. a) punctul
18, combinate cu cele ale art. 120, art. 123, alin. (1) şi art. 124 şi art. 115 alin. (3) şi alin.(5) – alin. (7) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 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;
- Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei publice, modificată şi completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 210/2009 şi nr. 541/2009,
- prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- prevederile H.G. nr.78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru
aplicarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- prevederile Hotărârii nr. 119 din 24.09.2015 a Consiliului Judeţean Mureş, privind modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale
datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
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- prevederile Ordinului MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de
animale pe hectar de pajişte,
- prevederile Ordinului MADR/MDRAP nr.407/2013 privind contractele cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor,
- prevederile HCL Ibăneşti nr.3 din 29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016.
Luând în considerare:
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (9); ale art. 39 alin. (1); ale art. 45 alin. (1); ale art. 61
alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru, păşunile aflate pe teritoriul comunei
Ibăneşti, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- (2) Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează
păşunile aflate pe teritoriul comunei şi este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Art. 2. Primarul Comunei Ibăneşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi
va elibera extrase din amenajamentul pastoral utilizatorilor de păşunii în condiţiile legii.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: Instituţiei
Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului Comunei Ibăneşti, consilierului cu atribuţii în domeniu din cadrul
Compartimentului de relaţii cu publicul şi registrul agricol şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe
pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro

Preşedinte de şedinţă
Matei Eugen

Contrasemnează
Secretar
Todoran Codruţa-Alexandrina
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