
ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA UMBMRESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTAMREA nr.5
din 31 ianuarie 2019

privind : aprobarea Planului de Amenajament Pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei
Umbraresti, judetul Galati

Consiliul local alcomunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de
31.01 ,2019;

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 525 din 23.01.201g;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specii

primarului, inregistriat sub nr. 5216 din 23,01.201g;

modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34t2013 privind
organizarea, , administrarea siexploatarea pajistilor permanente s1 pentru modificarea sicompletarea I

fonduluifunciar nr'18/1991, aprobate prin H.G. nr,1064/2013, cu modificarile sicompletarile utterioare;
Avand in vedere prevederile art,36 alin.(2) lit.b) sic) alin.(4) lit.e)din Legea nr.215/2001 privind

Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Avand in vedere Planulde amenajament pastoral penhu pajistile aflate pe teritoriurcomunei

Umbraresti, judetul Galati;
Avand in v'edere prevederile art.9 alin.(9) din O.U.G nr.3412013 privind organizarea, administri

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea sicompletarea Legiifonduluifunciar nr,1gl1gg1,

administratia publica locala, republicata, cu modificarile sicompleiaiite uiterioare]
ln baza art'45 alin,(1) si art.115 alin.(1) lit,b) din Legea nr,215t2001privind administratiia publica

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1' Se aproba Planul de Amenajament Pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul co6up0i
Umbraresti, judetul Galati, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,

Art.2. Planul de Amenajament Patoral este valabil pe o perioada de 10 ani de la data adoptarii
hotararii si reprezinta actul administrativ prin care se gestioneaza iotalitatea suprafetelor de pajisti aflate
teritoriul comunei Umbraresti, judetul Galati,

Art.3 Duc,erea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se face prin grija d-lui primar al
comunei Umbraresti, judetul Galati;

Art'4' Pn.'zenta hotarare se va comunica lnstitutiei Prefectului, judetul Galati in vederea r

yPflHFtqgalitate, persoanelor interesate siva fi adusa la cunostinta publica de c,atre
conholului

CONTMSEMNEAZA,
SECRETAR,

lnitiator: Stoica Paraschiv - prim
Numarul si data depunerii proiecturui de hotarare: nr. s24din 23.01.201g
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