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 HOTĂRÂRE   

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea 
privată a comunei Roseți, județul Călărași 

 
      Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 22 Aprilie 2019, 

Având în vedere: 
-Raportul de specialitate nr. 2970/11.04.2019 întocmit de viceprimarul comunei Roseți privind aprobarea 
amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Roseți, 
-Prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile art. 8, art. 9 din H.G.R nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 
și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile H.G.R nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare 
pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru 
modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.064/2013, 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate cu nr.       
3223/19.04.2019, nr. 3224/19.04.2019, 
- Prevederile H.C.L. nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 
- Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, cu 
modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit.c), precum și art. 45 alin.(1), 
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

         Art.1.Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile din proprietatea privată a comunei Roseți, 
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  viceprimarul 
comunei Roseți și funcționarii din cadrul compartimentului  Registru Agricol-Cadastru și Agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului  comunei Roseți. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunică  prin grija secretarului comunei, persoanelor si autoritatilor 
interesate conform legii, se  va afisa la avizierul Primariei și se va  posta pe site-ul institutiei . 
        

        Preşedinte de şedinţă,                                                                                                  Contrasemnează,                                         
Costică RÂJNOVEANU                                                                                             Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 
 

Nr.25 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,22.04.2019 
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