
HorARAnea
"r. 3Q din 21 .12.2017

privind aprobarea intocmirii proiectului de amenajament pastoral
pentru pajigtile comunei Tormac

Gonsiliul Local Tormac, jud. Timis,,
Analizind temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 alin.(1) art. 1 21 alin. (1) Ei alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicatS;
b) art. 3 gi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati Ia Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a) gi cele ale alin.

(6) lit. a) punctul 18, combinate cu cele ale arl. 120,arl. 123, alin. (1)gi art. 124 gi art. 115
alin. (3) 9i alin.(5) alin. (7) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001,
republicatd cu modificirile gi completirile ulterioare;

e) art. 9 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 3412013 privind organizarea,
administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991 ;

0 art 4, anl. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr. 3412013 privind organizarea,
administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea
Legii fondului funciar nr. 1811991, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr. 106412013;

g) Strategiei privind organizarea activitdlii de Tmbundtdlire gi exploatare a pajigtilor la
nivel national, pe termen mediu gi lung, aprobati prin Ordinul nr. 226123512003 al
ministrului agriculturii, alimentaliei gi pidurilor gi al ministrului administraliei publice,
modificati gi completatd prin Ordinul ministerului agriculturii, pidurilor gi dezvoltdrii rurale
nr.210/2009 gi nr. 54112009,

h) Ordinul Ministrului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale nr. 54412013 privind
metodologia de calcul alincdrcdturii optime de animale pe hectar de pajigte;

ludnd act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Tormac, in calitatea sa de inifiator,

Tnregistrat sub nr.7.896 din 16 decembrie 2014;
in temeiul arl.45 alin. (1) gi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraliei

publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TORMAC, intrunit in cea de-a 30-a sesiune
ordinard a celui de-al 6-lea mandat, 2012-2016, adoptd prezenta:

HOTARARE

Art. 1. - Se aprobd intocmirea proiectului de Amenajament pastoral pentru pajigtile

aflate pe teritoriul comunei Tormac, previzut in anexa 1, care face parte integrantd din
prezenta HotirAre.
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Art. 2. - Achizilionarea serviciilor de intocmire a proiectului de amenajament
pastoral se va face conform L98/2016 privind achiziliile publice;

Art. 3. - Cheltuielile aferente intocmirii proiectului de Amenajament pastoral
precum gi de oblinere a avizelor gi intocmirea studiilor necesare se face din bugetul local al

comunei Tormac;
Art. 4. - Pentru Tntocmirea regulamentului de pigunat se stabilegte perioada de

pSgunat din 20 aprilie pdni la data de 30 octombrie, perioada dintre 1 noiembrie 9i 19

aprilie fiind perioadd de repaus in care va fi interzis accesul animalelor pe pajigti.

Art. 5. - Tn urma finalizirii proiectului de amenajament pastoral gi dupi aprobarea
acestuia de cdtre Consiliul Local Tormac, pajigtile comunale vor fi inchiriate prin licitalie
pentru o perioadd de maxim 10 ani.

Art. 6. - Prezenta hotirAre se comunicS, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul previzut de lege:

- primarului comunei Tormac;
- Direclia AgricolS Judeleand Timi,s;

- Oficiul pentru Studii Pedologice gi Agrochimice Timigoara
- lnstituliei Prefectului Judefului Timig - Comp. Contencios Administrativ
- se aduce la cunogtin!5 publicd prin afigarea la sediul primdriei, precum gi pe

pagina de internet www.tormac.ro.

Contrasemneazd'.
Secretarul comunei Tormac

Prezenta hotdrdre afost adoptatd fn;edinla din data de 21.12.2017 astfel:
- Consilieri locali in func{ie I l,
- consilieri preze4i @i
- nr. Voturi pentru

Presedintele de gedinfi,

Pag.2l


