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HOTĂRÂREA Nr.29  
din  29 martie 2019 

privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Socodor 

 

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 martie 2019 

   

Având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 772/15.03.2019  a  Primarului  Comunei Socodor; 

-  analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.771 din 15.03.2019  întocmit de către 

Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Socodor; 

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

Socodor; 

- prevederile art. 6 și art. 9 alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

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

18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile  art. 8 și ale  art. 9 din H.G.R. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 din Legea nr.32/2019 a zootehniei; 

- prevederilor  art. 36 alin. (2), lit. c) și d) și ale alin.(6) lit.a) punctul 18  din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publica locală, republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare, 

         Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie. 

          În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și 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 Ș T E 

 
           Art.1.(1) Se aprobă Amenajamentul pastoral al comunei Socodor, valabil pentru toate pajiștile  

aflate pe raza administrativă a comunei Socodor,  prevăzut în anexa care face parte din prezenta 

hotărâre. 

                      (2) Amenajamentul pastoral  reprezintă actul administrativ prin care se gestionează 

pajiștile cu destinație pentru pășunat sau producere de furaje și se aplică pentru  o perioadă de 10 ani. 

           Art.2.  Primarul comunei Socodor  va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin 
compartimentul agricol, compartiment care va distribui extrase din amenajament pastoral aprobat  

tuturor proprietarilor și/sau utilizatorilor de pajiști, extrase ce vor cuprinde cel puțin suprafața, 

capacitatea de pășunat, perioada de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștii și perioadele de execuție a 

acestora, precum și în cazul pajiștilor aflate în zone eligibile pentru agromediu și climă, măsurile de 

management din amenajamentul pastoral elaborate conform cerințelor specifice ale măsurii 10 - 

agromediu și climă a PNDR 2014-2020. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului agricol, se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare 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 

              HANZA REMUS OVIDIU                              CRIŞAN GHEORGHE       
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