
                ROMÂNIA                                                                                            
JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD                                          
          COMUNA PARVA             
        CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea amenajamentului pastoral al păşunilor proprietatea

persoanelor fizice şi juridice pe raza U.A.T. Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud
            
       Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de
17.04.2018, în prezenţa unui numar de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în
funcţie.

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive nr. 1028  din12.04.2018  a domnului  Strugari  Ioan – primar;

-  raportul nr. 1027 din 12.04.2018 al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inspector asistent Palage Maria;
- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 1062 din 16.04.2018 al
Comisiei pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina,
Apararea  Ordinei  Publice,  Respectarea  Drepturilor  si  Libertatilor
Cetatenilor, Agricultura- Silvicultura 
- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 1062 din 16.04.2018 al
Comisiei pentru Învatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social- Culturale,
Culte, Muncă si Protectie Socială, Protectia Copilului, Activităti Sportive si
Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert
- avînd în vedere amenajamentul pastoral al păşunilor proprietatea
persoanelor fizice şi juridice pe raza U.A.T. Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud,
înregistrat la primaria comunei Parva sub nr. 2245 din 31.07.2017

În conformitate cu:
- prevederile art. 9 alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare 
- prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2) din Normele Metodologice pentru aplicarea
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1064 din 2013 cu modificările şi
completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. e), ale art.
45 alin. (1), ale art. 115 şi ale din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Amenajamentul Pastoral al păşunilor proprietatea persoanelor
fizice şi juridice pe raza U.A.T. Parva, judeţul Bistriţa- Năsăud, conform CD-ului
anexat la prezenta Hotărâre.



Art.2. Primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan, prin compartimentul
Agricultură şi Urbanism doamna Palage Maria, din cadrul Primăriei, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în
sedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor art.45,alin.3 si alin.5 din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv cu un
număr de voturi 9 „pentru”, din numarul de 9 consilieri prezenţi.
Art.4. –  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:
                  - Primarul comunei Parva.
                  - Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud.
                  - Directia Pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bistriţa-Năsăud.
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