JUDEȚUL TULCEA
COMUNA NUFĂRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.27
privind aprobarea amenajamantului pastoral pentru pajistele permanente
care aparţin comunei Nufaru, judetul Tulcea
Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă de indata
la data de 08 mai 2018 fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;

Avand in vedere:
- referatul de necesitate intocmit de domnul Danila Ion, primarul comunei Nufaru, jud.
Tulcea, înregistrat sub nr. 2505/20.04.2018;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.8, alin.(1) si alin.(2) din H.G 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, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe
hectar de pajiste;
- avizul favorabil pentru amenajamentul pastoral eliberat de Directia Agricola Judeteana
Tulcea nr.1108/28.03.2018 inregistrat la Primaria comunei Nufaru sub nr.2095/02.04.2018;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c), alin.(9) coroborat cu art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1- (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral al comunei Nufaru, judetul Tulcea, conform
Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Amenajamentul pastoral prevazut la alin.(1) reprezinta actul administrativ prin care se
gestioneaza pajistile permanente proprietate a comunei Nufaru, judetul Tulcea si este valabil
pentru o perioada de 10 ani.
Art.2 – Prezenta hotarare poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii
nr.554/2004 a conteciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutiei
Prefectului - Judetului Tulcea, compartimentului Registrul Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei,
precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro.
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 8 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri
alesi.
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