
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 HO T Ă R Â R E   
privind aprobarea  aprobarea programului tehnic de intretinere, exploatare si imbunatatire a 

pasunii comunale 
 
    Consiliul Local al comunei  Bahna, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.03.2019 
    Având în vedere prevederile: 

 Expunerea de motive a primarului comunei Bahna, nr. 664 din 20.03.2019 
 O.U.G. nr. 34 din 23.04.2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 H.G. nr. 1064 /2013  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  O.U.G. nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991,  si  a Regulamentului C.E. nr. 1290/2005, 247/2006 si nr. 378/2007, 

 Ordinul nr.544/21.07.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar 
pe pajişti 

    În conformitate cu  prevederile   art. 36 alin. 2, lit. c şi alin.5 lit.a. din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia public locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
    În temeiul art.45 şi art.115 alin.1,lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia public locală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 

     Art. 1. Se aproba Programul tehnic de întreţinere, exploatare şi îmbunătăţire a păşunilor comunale  
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 2.(1) Primarul comunei Bahna – domnul PRISECARU  EMIL este împuternicit să încheie contracte 
de concesionare/închiriere pentru suprafețele de pășune unde au fost reziliate contractele din motive obiective 
(deces, nu mai dețin animale, etc.) cu fermierii din comuna Bahna în vederea admiterii la păşunat a animalelor 
proprietate a cetăţenilor din comuna asigurând o bună gospodărire si intreţinere a păşunilor comunale in tot 
timpul vegetaţiei cu o încărcătură de animale optimă pe hectardar nu mai mică de 0,3 U.V.M./ha, asigurând 
depunerea documentaţiilor la APIA pentru acordarea de plaţi directe pentru întreaga suprafaţă de pasune 
comunala.   
      (2) Termenul de expirarea contractelor este același pentru toate contractele indiferent de data încheierii. 
      Art.3.Comisia de specialitate a Consiliului Local pentru agricultură, activităţi economice, financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism va verifica periodic stadiul executării lucrărilor stabilite prin Programul 
tehnic prevazut la art.nr.1 şi va face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia. 
    Art. 4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate .  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 

ROSU  IOAN 

                                             L.S 
 

 

           Avizat pentru legalitate 
        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 28  din  21.03.2019 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 


