coNsILruL LOCAL AL ORA$ULUI

gTEr

HOTANAREANT. 196
Din 20 decembrie 2O18

Privind aprobarea insuqirii Proiectului de AmenaJament Pastoral valabil

pentnr toate paJistile permanente aflate pe terltorlul UAT $TEI, awrnd
categorla de folosinta pasune sau flneata.

La iniliativa prirnarului oragului $tei, ing. Bal4j Gheorghe Iulian;
Anelizfrl61 Raportul de specialitate/e>rpunere de motive aI d-nei Cioica Nadia Pelruta,
inspector in cadrul Primdriei oraqului $tei cu nr. 575I/2OL8 prin care se propune
aprobarea insugirii Proiectului de Amenajament Pastoral valabil pentru toate pajiistile
pennanente a.flate pe teritoriul UAT $TEI, avand categoria de folosinta pasune sau fAneata.
Vdzelr:rd HCL nr. L78lt2.L2.2OL8 hiuind aprobarea intocmirii hoiechilt"ti de
Amenajament Pastoral ualabil pentru toate pajistile perrnanente aflate pe teritoriul UAT'$TEI
pe o perioadd de 7O an| auand mtegoria de folosinta pasune sau fdneata
Conform HG 1064/2013 priuind aprobarea Nonnelor metodoloqice pentnt aplicarea
preuederilor Ordonanfei de urgen{d a Guuernului nr. 3a/2ol3priuind organiz:area,
administrarea gi exploatarea pajigtilor perrnarlente gi pentru modifimrea 9i completarea Legii
fonduluifunciar nr. 18/ 1997, Art. 4, ale OUG. 34 /2013 (act publicat in Monitorul Oficirel nr.

267 din 13 mai 2013) priuind organizarea, administrarea 9i exploatarea pajigtilor
permanente gi pentru modifienrea gi completarea Legii fondului funciar nr.18/ 1997, a7e
Ordinului nr. 544 din 21 iunie 2013, piuind metodologia de calqi a tncdrcdtrtii optir,ne de
animale pe hectar de paji.gte, emis de MINISTERUL AGRICULTURII $l DE OLTARII
RURALE (act publicat in Monitorul Oficial nr. 386 din 28 iunie 20731, precum qi ale Legii
zootelmier nr 72/2OO2, art L8, alilrr.2, (act publicat in Monitorul Ofrcial, Partea I nr. 7'.2 din
31/01 /2oo2l
in temeiul art. 36, aJin.2,Lit. ,c", qi alin. 5, lit. ,c" $i art.45 din Legea nr.2L5/2OOI
privind administrafia publicd local5., republicatd, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;
Cottslllul local al orasului Stel.

tut. t-

se aprobd

io",rgr"J#nl*"H*J'.o*enajament

Pastoral valabil pr:ntru

toate pajistile perrnanente allate pe teritoriul UAT $TEI, avand categoria de folosinta pasune
sau fdneato, h suprafatS. de 140 ha, conform Anexei care face parte integrantit din
prezenta hotdr6re.
Art. 2 -Se aprobE, in condiliile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de
amen4jament pastoral tuturor proprietarilor qi/sau uthzatorilor de pajigti(contra --cost), in
funcfie de cheltuielile efectuate gi proporfional cu suprafala delinut5. de proprietarii qi/sau
utlizatorii de pajiqti
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se incredinleazd, Prinaarui
Oraqului $tei, Serviciul UAT, Compartimentul achinlii qi Serviciul Economic.
Art. 4. fuezenta hotErdre se comunici cu:
- Institufia Prefectului Judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Compartimentul Achizilii ;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Economic;
- Consilierul juridic al Consiliului local $tei;
- Se va aduce la cunoqtintE publicd. prin afiqaj;
-Un
1 cu hotdrari.
CONTRASEMNEAZA
PRESIDINTE DE $EDINT
COROIU AURELIA
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