
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea  amenajamentului pastoral pe păşunile proprietate privată a comunei  Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava, revizuit  

 
Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 

               Având în vedere: 
- Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 

înregistrată la nr. 7982 din  28.10.2015; 
- Raportul compartimentului de resort nr. 7984 din 28.10.2015 ; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr.  1 din cadrul Consiliului local, înregistrat la nr. 8019 din   

29.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 
- Adresa Instituției Prefectului nr. 12578/30/1 din 7.09.2015, înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii 

de Jos, jud.Suceava la nr. 6226 din 10.09.2015 ; 
- Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava nr.  7248 din 29.10.2015 privind verificarea și 

avizarea la data de 26.10.2015 a Amenajamentului pastoral revizuit; 
- Prevederile art.  6, art. 9 alin. (4) şi (9) din OUG nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2, art.3, art. 4, art.5 art. 8 alin. (1),alin  (8) , art 9 şi art.10 din HGR nr. 1064/2013 
privind  Normele metodologice din 11.12.2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

          În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c)  art. 45 coroborat cu art. 115 lit b 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
        Art.1. Se aprobă amenajamentul pastoral pe păşunile proprietate privată a comunei  Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava, revizuit, avizat de către Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava  în data de 
26.10.2015, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
         Art.2. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 
Strugariu Lenuța 

 
 
 
 
     Pîrteştii de Jos, 29.10.2015                                                                                Contrasemnează :         
Nr.  51                                                                                                     Secretarul comunei, 
                                                                                                                                    Ciornei  Laura          
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 51/29.10.2015 
 
 
 
 
 

EXTRAS 
din Amenajamentul pastoral revizuit 

 
 
 

                              Prezentul extras cuprinde paginile de la nr.19 la nr. 23 și de la nr. 55 la nr. 
72 din amenajamentul pastoral revizuit, pagini verificate și avizate de către Direcția pentru 
Agricultură Județeană Suceava  în data de 26.10.2015, din care rezultă că nu s-a modificat 
prețul pentru pornire licitație. 
 
 
 

 
 
 

                  Primar,                                                     Inginer-Compartiment agricol 
                     Toma Ioan Pavel                                                 Todosi Gheorghe 


