
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 5 din 27.0L.2022

privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru

pajigti permanente UAT Polovragi

Consiliul Local al comunei Polovragi, judetul Gorj,

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Polovragi, judelul Gorj, nr. 463118.OL.2022,

- prevederile art.8 alin. (L) din H,G. nr. 1064din 2013 privind aprobarea Normelor

Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2073, cu modificirile si completdrile

ulterioare; .
- Art.6 alin. (2) gi art.9 alin. (9) din OUG nr. 34120L3 privind organizarea, administrarea 5i

exploatarea pajigtilor permanente 5i pentru modificarea 5i completarea Legii fondului

funciar nr.1.8lL99t, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

- Art. I din OUG nr.22512020 privind modificarea unor acte normative 5i stabilirea unor

mdsuri in domeniul agriculturii,

- Art. XVll din O.U.G. nr.'J,3O12021 privind unele misurifiscal-bqgetare, prorogarea unor

termene, precum gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative,

- Ordinul nr. t25/2OL7 pentru aprobarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice

qi agrochimice care stau la bazaintocmirii planului defertilizare gi a stabilirii mdsurilor

agropedoameliorative, necesare realizdrii amenajamentelor pastorale ale suprafelelor

de pajisti permanente, cu modificirile 5i completdrile ulterioare,

- Ordinul Ministerului Agriculturii pi Dezvoltirii Rurale nr.544/2013 privind metodologia

de calcul alincdrciturii optime de animale pe hectar de pajiSte, *'

- Ordinul comun al Ministrului agriculturii, alimenta!iei gi pidurilor gi al Ministrului

administralei publice nr.2261235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea

activitSlii de imbunitilire gi exploatare a pajigtilor la nivel national)pe termen mediu 5i

lung,

- in conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit d, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG

nr,5712079 Codul Administrativ, cu modificirile picompletirile ulterioare;

- Hotdrdrea Consiliului Local Polovragi nr.74 din 28.08.2020 privind aprobarea Proiectului

de amenajament pastoral pentru pajigti permanente UAT Polovragi,



- Proiectul de amenajament pastoral elaborate de Direclia pentru Agriculturi Judeleani

Gorj (D.A.J), predate Primlriei comunei Polovragi prin procesul-verbalinregistrat la

D.A.J. Gorj cu nr. .6730129.12.20219i la Primiria Polovragi cu nr. 71.756129.72.2027,

- Raportul de specialitate nr. 4641t8.01.2022,

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

intemeiul prevederilorart.lg6alin. llitera.a, dinOUGnr.5T/20lgCodulAdministrativ;

HOTARA$TE:

Art. 1. (1) Se aprobS Proiectul de Amenajament Pastoral pentru pajisti permanente UAT

Polovragi, prevdzut in Anexa nr. 1 care face parte integranti din prezenta hotir6re.

(2) Prezentul Proiect de amenajament pastoral pentru pajisti permanente UAT Polovragi

completeazl Amenajamentul pastoral pentru pajisti permanente UAT Polovragi aprobat prin

Hotdr6rea Consiliului Local Polovragi nr. 74 din 28.08.2020.

Art. 2 Amenajamentul pastoral reprezintl actul administrativ prin care se€estioneazd

pajistile aflate pe teritoriul UAT Comuna Polovragi gi este valabil pe o perioadi de L0 ani de la

data aprobirii.
Art.3 HotSr6rea se poate contesta in conformitate cu prevederlle Legii nr. 55412004

privind contenciosul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.

Art.4 Prezenta hotir6re se comunici lnstituliei Prefectului Judelul Gorj, Primarului

comunei Polovragi qi Compartimentului agriculturd gi fond funciansi se aduce la cunoStin!5

publicS.

Hot5r6rea a fost adoptatd in gedinfa ordinari a Consiliului Local Polovragi din data de 27

ianuarie 2022 cu ll voturi pentru, 0 voturiimpotrivS, 0 ablineri din ll consilieri prezenli din 11

consilieri in funclie

PRESEDTNTE DE SEDTNTA,

IORDACHE AURELIAN

ContrasemneazS, Secre\ar general comund,

Bddita Liliana-Elena
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