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CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETTJL VALCEA

HOTARAREA NR.64

Privitoare la: aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Alunu,
judeful Vdlcea

Consiliul Local Alunu, Judelul V61cea, intrunit in qedinla ordinarS din
data de 27.A8.2020 Ia care participd,un numSr de 12 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri locali in funcfie;

Av6nd in vedere Hotfuilrea Consiliului Local Alunu nr. 46 dn 25.06.2420,
prin care domnul Manea Dumitru a fost ales preqedintele gedinfei pentru o perioadd
de 3 luni;

Av6nd in vedere :

- raportul intocmit de domnul Popescu Ion, consilier * inginer agronom in
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alunu, inregistrat sub nr.

I0.432 din 18.08.2020, prin care propune aprobarea amenalamentului pastorla al
comunei Alunu, judeful V61cea;

- referafril de aprobare nr. T0.433 din 18.08.2020, intocmit de primarul
comunei Alunu;

Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, Judeful V6lcea;

JinAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitF4ii a proiectului de

hotdrdre intocmit de secretarul comunei;
in conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr.34/2013 privind organizarea,

administrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru modificarea qi

completareaLegli fondului funciar nr. l8ll991; prevederlle art. I ht. ,,a", art. 4, art.
6 gi art. 8 din HG nr. 10642A8 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
aplicarea OUG nr.3412013; prevederile Strategiei privind organizarea activiti{ii de

imbundtSJire qi exploatare a pajiqtilor la nivel national, pe termen mediu qi lung,
aprobatil prin Ordinul nr. 226123512003 al ministrului agriculturii, alimentaliei qi

pddurilor qi al ministrului administrafiei publice, cu modificSrile i completdrlle
ulterioare; prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale nr.
54412013 privind metodolo gia de calcul al incdrcilfrirli optime de animale pe hectar
de pajiqte; Ordinul Ministrului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale qi Ministrului
Dezvolthrii Regionale qi Administraliei Publice m. 4072.A5I/2013 pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune qi inchiriere a suprafelelor de pajiqti
aflate in domeniul public lprivat al comunelor, oraqelor, respective a municipiilor;

inconformitate cuprevederile art. 129 alin(2),lit.,,c",aLin. (6)" lit. ,,b",alin



(i4), din OUG nr. 57DAl9, privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi

completirile ulterioare ;

in temeiul arf. 196 alin. (1), Iit. ,,a" din OUG nr. 5712019, privind Codul,

Administrativ, cu un numdr de 12 voturi pentru, adopti urmdtoarea'.

HorAnAnr:

Art.l (1) Se aprobd Amenajamentul pastoral pentru pajiqtile aflate pe

tsritoriul comunei Alunu, jude{ul V6lcea, prevdztrt in Anexa nr.l care face patte

inte gr anta din pr ezenta hothr 6r e.

(2) Amenajamentul prevdzut la alin (1) reprezintd actul administrative prin
care se gestioneazd pajiqtlle aflate pe teritoriul comunei Alunu qi este valabi pe o
perioadd de 10 ani.

Art.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Yalcea va asigura aducereala
indeplinire a prevederilor prezenteihotarari, informand Consiliul Local asupra

modului de indeplinire.
Art.3. Prczenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului -Judetul

Valcea, penffu exercitarea conffolului legalitatii, primarului comunei Alunu, qi

va fi afiqatd la sediul Consiliululi Local Alunu qi pe www.alwru.ro.

Alunu la:
27.08.2020

Contrasemneazd,
p. Secretar general,

insp. Daju Iufi$-Daniela
C\'.

NI/L


