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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 7 din data: 22.09.2017 

privind reducerea perioadei de pășunat pentru anul 2017 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  ÎN 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2017 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 3127/22.09.2017 a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 3128/ 22.09.2017  întocmit de către biroul agricol; 

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

Socodor; 

- procesul verbal întocmit cu ocazia constatării pagubelor produse de secetă în vara anului 2017; 

- 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 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; 

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 aprobă reducerea  perioadei de pășunat pentru anul 2017. Data limită pentru învoirea 

animalelor la pășunat în anul 2017 este 15 septembrie 2017.  

Art.2:  Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, biroului agricol, 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. 

 

  Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 
                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     

 

 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  

http://www.socodor.ro/
mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com


 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
 

Nr.  înregistrare: 3127 din 22 septembrie 2017 
 
CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  aprobarea reducerii perioadei de pășunat pentru anul 2017 
Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la  aprobarea reducerii 

perioadei de pășunat pentru anul 2017.  

Necesitatea reducerii perioadei de pășunat se datorează secetei din vara anului 

2017. Efectele produse de secetă sunt dintre cele mai grave, suprafața de pajiști din cadrul 

UAT Socodor fiind afectată în proporție de 65 %, așa cum reiese și din procesul verbal 

încheiat în data de 07.09.2017, proces întocmit în urma deplasării și constatării  în teren de 

către reprezentantul Direcției pentru Agricultură Arad împreună cu, comisia locală constituită 

pentru constatarea pagubelor produse de secetă. 

 Reducerea perioadei de pășunat este necesară pentru o regenerare corespunzătoare 

a masei verzi de pe pajiștile din cadrul UAT Socodor, în vederea asigurării unei acțiuni 

optime și corespunzătoare de pășunat pentru sezonul următor. 

Precizez că prin reducerea perioadei de pășunat, fermierii din cadrul UAT Socodor, nu vor fi 

afectați în privința obținerii de subvenții. 

Față de cele arătate mai sus vă rog să aprobați proiectul de hotărâre cu privire la 

reducerea perioadei de pășunat, pe pajiștile din cadrul UAT Socodor, urmând ca perioada 

de pășunat  să se încheie la data de 15.09.2017. 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
Nr.înreg: 3128 din 22 eptembrie 2017  

 

Referat de specialitate 
 Subsemnatul, Cristian Gheorghe Nădăban, angajat al primăriei comunei Socodor, 

având  funcția de inspector de specialitate, cu atribuții în cadrul Biroului Agricol al 

comunei Socodor, și Cornelia Floare Marta, angajată a primăriei comunei Socodor, 

având funcția de agent agricol în cadrul Biroului Agricol al comunei Socodor , prin 

prezenta rugăm Consiliul Local Socodor, să aprobe reducerea perioadei de pășunat, pe 

pajiștile din cadrul UAT Socodor, urmând ca perioada de pășunat să se încheie 

începând cu data de 15.09.2017. 

 Necesitatea reducerii perioadei de pășunat se datorează secetei din vara anului 

2017. Efectele produse de secetă sunt dintre cele mai grave, suprafața de pajiști din 

cadrul UAT Socodor fiind afectată în proporție de 65 %, așa cum reiese și din procesul 

verbal încheiat în data de 07.09.2017, proces întocmit în urma deplasării și constatării  în 

teren de către reprezentantul Direcției pentru Agricultură Arad împreună cu, comisia 

locală constituită pentru constatarea pagubelor produse de secetă. 

 Reducerea perioadei de pășunat este necesară pentru o regenerare 

corespunzătoare a masei verzi de pe pajiștile din cadrul UAT Socodor, în vederea 

asigurării unei acțiuni optime și corespunzătoare de pășunat pentru sezonul următor. 

Precizăm că prin reducerea perioadei de pășunat, fermierii din cadrul UAT 

Socodor, nu vor fi afectați în privința obținerii sau accesării de: 

- subvenții(Schema de plată unică pe suprafață, Schema de plată redistributivă, 

Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu,  Schema de plată 

pentru tinerii fermieri, Sprijin cuplat – Ovine, Sprijin cuplat – Caprine, Sprijin cuplat- Taurine 

de carne, Sprijin cuplat - Vaci de lapte, Sprijin cuplat - Bivoliţe de lapte,) ; 

- măsuri nationale tranzitorii (ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de 

producţie, specia bovine - Sector carne; ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema 

decuplată de producţie, specia bovine - Sector lapte; ANT 9 Ajutor Naţional Tranzitoriu – 

specia ovine/caprine);  

- ajutoare de stat (Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură; Ajutorul de stat în 

sectorul creşterii animalelor; Ajutor excepţional (porcine /cota de lapte); 

- măsuri delegate de AFIR către APIA (Măsura 10 – Agro-mediu şi climă; Măsura 13 - 

Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice; Masura 14 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor;) 

  Se atașează prezentului referat, procesul verbal de constatare a pagubelor 

produse de secetă. 

 

  INSPECTOR       AGENT AGRICOL 

 NĂDĂBAN CRISTIAN GHEORGHE    MARTA CORNELIA FLOARE 

 


