
 

HOTĂRÂREA Nr.78 
din  26 iulie 2017 

 
privind interzicerea pășunatului animalelor pe terenurile agricole 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA 

DATA DE 26 IULIE 2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2500/25.07.2017 a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 2501/ 25.07.2017  întocmit de către biroul agricol; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile OG nr. 34 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile HG nr. 1064/24.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

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

18/1991; 

-  prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  art.4 alin.(1), art.36 și alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

Votul exprimat:  9 consilieri ”pentru” și o abținere.  

  

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și ale art. 115,  alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:  (1) Se interzice pășunatul animalelor pe terenuriel agricole,în afara suprafețelor de teren 

destinate pășunatului.  

începând cu data de 01.07.2017, salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Socodor, conform 

Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din aceasta. 

             (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Socodor  se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Comunei Socodor, în baza Art.1.(1). 

             (3) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază 

pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Socodor se vor stabili prin 

Dispoziție a Primarului Comunei Socodor, în baza Art.1(1). 
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Art.2:  Începând cu data de 01.07.2017 indemnizația primarului este de 5.800 lei corespunzătoare 

coeficintului 4, a viceprimarului este de 4.350 lei corespunzătoare coeficientului 3. Pe toată durata de 

implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene indemnizațiile primarului 

și ale viceprimarului de majorează cu 25%. 

 

Art.3:  Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, biroului contabilitate, se  duce la cunoştinţă publică  

prin afişarea  la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

         

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

        MUREȘAN ADRIAN MARIUS                             CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

        OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014; 

 ORDIN nr. 544 si ORDIN 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru aprobarea Strategiei 
privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a pajistilor la nivel national; 

 HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 34/2013, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

 Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

         

http://www.socodor.ro/


ANEXĂ nr.1 LA H.C.L. nr.77/2017 
 

 
Se modifică și se completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Socodor, după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 
Anul 

dobândirii 

Valoare 
de inventar 

– tren  
-în lei- 

Valoare de 
inventar – 
constructii 

 -in lei- 

Situaţia juridică actuală 
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare 

115 9.2.1 
Teren curți 
construcții 

Teren destinat construcției de locuințe, situat în 
intravilanul comunei Socodor, nr.83/b , în 
suprafață de 464 mp., CF 303158, Top 65-66/a. 

2017 
În curs de 
evaluare 

- 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Socodor nr.68/2017 

Extras CF 303158 Socodor 

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR, 

                      MUREȘAN ADRIAN MARIUS        CRIȘAN GHEORGHE 
 

         

 


