
Intern 

 

 

 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.14. 
Din data de 26.03.2019. 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente 

din comuna Crasna, județul Sălaj 
 

Consiliul local al comunei CRASNA; 

Având în vedere: 

 expunerea de motive  a Primarului Comunei Crasna, înregistrată la nr.2635/19.03.2019; 

 raportul  de specialitate nr.2636/19.03.2019; 

 raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991; 

 prevederile art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 

 prevederile HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare 

pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013; 

 Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, județul Sălaj, elaborat de 

Direcția Pentru Agricultură Județeană Sălaj cu nr.103/27.03.2018, recepționat conform procesului-

verbal de recepție nr.1951/05.03.2019; 

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și art. 45 

alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,      
   

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, 

județul Sălaj, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 

   Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

                      - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

            - Primarul comunei; 

            - Compartimentul fond funciar;  

               - site: www.primariacrasna.ro; 

               - Dosar hotărâri. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Ozsvath Ilona                       Secretarul comunei Crasna, 
                                              Lazar Veturia 

 


