
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLESTI 

JUDETUL NEAMT 
 

H O T A R A R E 

Privind aprobarea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente 
aflate in proprietatea privata a Comunei Borlesti 

 
 Consiliul local al comunei Borlesti, judetul Neamt, intrunit in sedinta 
ordinara din  data de 28.02.2017. 
 

 Avand in vedere: 

- Prevederile art. 6 alin. 1 si 2, 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; 

- Prevederile art. 8 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- Referatul primarului privind necesitatea intocmirii Amenajamentului 
pastoral; 

- Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala, republicata; 

In temeiul art. 36 alin. 2 lit.b, alin. 2 lic. c, alin. 4 lit. e si art. 45, alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

Art. 1 – Se aproba intocmirea Amenajamentului pastoral pentru pajistile 
permanente aflate in proprietatea privata` a Comunei Borlesti. 

Art. 2 – Achizitionarea serviciului de intocmire a Amenajamentului pastoral 
se va face in conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii. 

Art. 3 – Se stabileste perioada de pasunat intre 24 aprilie – 25 octombrie, iar 
perioada de repaus intre 26 octombrie – 23 aprilie. 



Art. 4 – Cheltuielile aferente intocmirii Amenajamentului pastoral se vor 
suporta din bugetul local pe anul 2017. 

Art. 5 – Indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza primarului comunei 
si compartimentului contabilitate. 

Art. 6 – Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor si 
autoritatilor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BĂBUȘ VASILE  
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