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HOTARAREA
Nr. 31 din 18.06.2020

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentm paj istile permanente
din proprietatea publica a comunei Lovrin, judetul Timis

Consiliul Local al Comunei Lovrin, Judetul Timis;
Reunit in Sedinta ordinara din data de 18.06.2020,
Luand in dezbatere:
expunerea de motive imegistrata la nr. 2632 din 16.06.2020 Si proiectul de hotarare initiat de primar cu privire
la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe unitatea administrativ-teritoriala comuna
Lovrin, judetul Timis;
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primaliei, inregistrat la nr. 2631 din
16.06.2020;

-

avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prin care se propune admiterea proiectului de hotarare in
forma Si cu continutul initiat de primar;
in conformitate cu prevederile:

a.

b.

c.

d.

e.

art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3),alin.(4) Si alin.(7) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §i pentru modificarea §i
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificdrile §i completinle ulterioare;
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea Si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea Si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hot5rarea Guvemului nr. 1064/2013, cu modificarile Si
completarile ulterioare;
Strategiei privind organizarea activitatii de ?mbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen
mediu §i lung, aprobata prin Ordinul in. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentatiei Si p5durilor si al
ministrului administratiei publice, modificata §i completata prin Ordinul ministerului agriculturii, p5durilor si
dezvoltdrii rurale nr. 210/2009 §i nr. 541/2009,
Ordinului Ministrului Agriculturii Si Dezvoltdrii Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al

tncarcaturii optime de animale pe hectar de paji§te;
ordinului Ministrului Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale §i Ministrului Dezvoltarii Regionale §i Administratiei
Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadm de concesiune si inchiriere a suprafetelor de
pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, cu modificarile Si
completarile ulterioare;

f.

art.129 alin. (2) litera c) Si alin. (6) 1itera b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

pub,jca;Respectand Procedura Stabllita Prln Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
in temeiul art.139 coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
cu modsificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.I (1 ) Se aproba anenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe unitatea administrativ-teritoriala
comuna Lovrin, judetul Timis, prevazut ?n Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotafare.
(2) Amenajamentul pastoral prevazut la alin. (1 ) reprezinta actul administrativ prin care se gestioneaza
pajistile aflate pe teritoriul comunei Lovrin, judetul Timis Si este valabil pentru o perioada de 10 ani.

Art.2 Se aproba prevederile Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini, Regulanentul procedurii de
licitatie publica, prevederile Contractului-cadru de concesiune cat si prevederile Regulamentului de pasunat, conform
anexelor parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducere la indeplinire a sarcinilor din prezenta hotafare se imputemiceste Compartimentul Agricol,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin.

Art.4 Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ in termenul prevazut de
Legea nr.554/2004 cu modificarile Si completalile ulterioare.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului - Judetul Timis - Directia pentru verificarea legalitatii actelor, a aplicarii actelor
-

normative §i contencios administrativ;
Primarului comunei Lovrin;
Consiliului Local Lovrin;
Comisiei specialitate din cadrul consiliului Local Lovrin
Ladosarul sedintei;
Prin aflsaj, atentiei publice.
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