ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA GUSOENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 42
Privitor la : aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate
pe teritoriul comunei Gusoeni.
'
Consiliul local al comunei Guşoeni, judetul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară din data de 16 .10.2020 care participa un număr de 6
consilieri, din totalul de 9 consilieri in funcţie:
Văzând că preşedinte de şedinţă ales este domnul Rusoiu Dumitru;
Având în vedere raportul înregistrat sub nr. 4263 din 07.10.2020,
referatul de aprobare nr. 4264 din 07.10.2020.
În conformitate cu prevederile:
-art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- art. 6 . art . 9 alin.9 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991,actualizată;
-Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului 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 nr.
1064/2013 ,modificate şi completate ulterior;
- O. M. A. D. R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte şi nr.407/2051/2013
pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate tn domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat sub nr. 4277 din 09.10.2020, întocmit de secretarul general al
unitătii
' administrativ-teritoriale;

în temeiul prevederilor art.139 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 6 voturi pentru,
adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE
Art. 1. (1 )- Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiştile aflate pe
teritoriul comunei Guşoeni pentru suprafaţa de 903 ha , din care 255,8 ha
proprietea comunei Guşoeni şi 635 ha proprietari privaţi, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Amenajamentul pastoral · prevăzut la alin. 1 reprezintă actul
administrativ prin care se gestionează pajiştile aflate pe teritoriul comunei şi
este valabil o perioadă de 1O ani.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - judeţul
Vâlcea pentru controlul de legalitate, şi se va face publică prin afişare pe site
ul instituţiei şi prin afişare la sediu prin grija secretarului general al UAT
Gusoeni.
Guşoeni, 16.10.2020
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