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ROMÂNIA 

Judeţul SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI BOGDAND 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.16/2019 
 

privind  aprobarea amenajamentului pastoral 
 
 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 
28.02.2019; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 394/21.02.2019 a primarului comunei Bogdand;  
- raportul Compartimentului cadastru, registru agricol și urbanism nr. 

393/21.02.2019,  prin care se propune aprobarea amenajamentului 
pastoral al comunei Bogdand; 

- avizul nr. 395/21.02.2019 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Bogdand 

În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  și art. 8 și art. 9 din 
HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind 
asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale 
ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013; 

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), 
precum și art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
         
  Art.1. - Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile  din proprietatea 
privată a comunei Bogdand, conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se 
împuternicește Compartimentul cadastru, registru agricol și urbanism, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului  comunei Bogdand. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate de către 
secretarul comunei Bogdand. 
  
Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 . 
 

    

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 

SZILAGYI ANTAL-ATTILA                                    SECRETARUL COMUNEI, 

                               Cu atribuții delegate 

   -consilier local-         Temian Simona 

L.S.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 

Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 

Voturi pentru: 10; 

Voturi împotriva: 0 ; 

Abţinere:0. 

 

 


