ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax :0232-325100 cod postal 707450

HOTARAREA Nr. 37
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pdgunile aflate pe teritoriul UAT, Sineqtijudelul lagi

-

Consiliul Local al Comunei Sinegti, judelul lagi intrunit in gedintd publicd ordinard in data de 11 mai 2017,
LuAnd act de obligatia legald de elaborare a planului de Amenajarnent pastoral pentru pdqunile aflate pe raza
teritoriald a comunei Sinegti, potrivit Strategiei privind organizarea activitd(ii de imbundtatire qi exploatare a pajigtilor la nivel
na(ional, pe termen mediu gi lung, aprobati prin Ordinul comun nr. 226123512003 al ministrului agriculturii, alimentatiei gi
pddurilor ,respectiv al ministrului administratiei publice, modificatd gi completatd prin Ordinul ministerrului agriculturii, pddurilor
gidezvoltdrii rurale nr. 21012009 gi nr. 541i2009,
- Analizand Expunerea de motive nr.2110 din 02.05.2017,prezentatd de cdtre Primarul comunei Sineqti
- Vdzand gi
- Adresa nr.31 19 din 03.05.201 7 a Directiei pentru Agricultura a jude{ului laqi
- raportul de avizare pentru control financiar preventiv nr.229109.05.2017
- avizelefavorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
- In conformitate cu dispoziiiile:
- art. 6 alin.(1-2) din OUG nr.3412013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajigtilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1 991, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare inclusiv prin
1GR.nr.21412017;

- art.8 alin,(1) gi art,8'alin,1 din H.G. nr. 1064 din 20'l 3 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U,G.
nr.3412013 privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea 9i completarea
Legii fondului funciar nr 18/1 991 , cu modificirile 9i completarile ulterioare;

-

Cu respectarea dispozitiilor:

- Legii nr.98/2016-privind achizitiile publice

a prevederilor naferitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
-ad. 4 9i art. 6 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionald in administratia publicd
- In baza atributiilor stabilite de art. 36 alin 2 lit. ,,d" cu trimitere la alin. 6 lit. ,,a' punctul 18 si in temeiul art.45,
-H.G.R. nr.395/2016 -pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

;

alin.1 coroborat cu art. 115 alin.1 lit."b"

-din Legea nr.21512001 privind

modificdrilesicompletdrileulterioare

H

-

administratia publica locala, republicata, cu

o rA nA $ TE:

Art,1. - Se aprobd introducerea Amenajamentului pastoral ca act administrativ prin care se gestioneazd
pdgunile aflate pe teritoriul comunei Sinegti judetul lagi.

-

Art. 2. - Se aprobd incheierea unui contract prestdri servicii cu Directia pentru Agriculturd judeteand
pentru UAT.Sinegtijude[ul lagi.
lagi ,contractavdndcaobiectrealizarcaPlanuluideAmenajamentPastoral

-

Aft.3

mentionat la

- Se autorizeaze primarulcomuneisd semneze contractul care se va incheia cu prestatorul

ar1..2.

Art. 4. - Primarul comunei Sinegti va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri.
Art" 5. - Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotdrare:

.
.
.
.

-primarului comunei Sinegti -spre stiinta gi conformare
-Directiei pentru Agricultura Jude(eana lASl -spre qtiintd
-responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale
-lnstitutiei Prefectului judetulul lasi, pentru controlul legalitdtii:

Adootatd astdzi 11 mai 2017

Contrasemnat conform ad.47
din Legea nr.21512001

SEcRETAR,

