
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 COMUNA BATRANA 

CONSILIUL LOCAL  

                                          

HOTĂRÂREA NR. 22/2019 

 

privind aprobarea “Amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea  

comunei Batrana,judetul Hunedoara” 

 

 

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 

august 2019; 

             Având în vedere referatul de aprobare nr. 66/09.08.2019 a primarului comunei 

Batrana, cu privire la aprobarea “Amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea  

comunei Batrana,judetul Hunedoara” 

           Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.21/09.08.2019 cu privire la aprobarea 

“Amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea  comunei Batrana,judetul 

Hunedoara”,initiat de primaul comunei Batrana,dl Herciu Radu. 

 Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.72/14.08.2019 emis de compartimentul 

agricol precum si avizul favorabil cu nr.859/26.08.2019 al comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local. 

Tinand cont de adresa cu nr.7912/19.09.2018 a Agentiei pentru Protectia Mediului 

Hunedoara prin care ni se comunica faptul ca amenajamentele pastorale inainte de a fi 

adoptate de consiliul local vor fi reglementate din punct de vedere al mediului. 

Avand in vedere decizia finala de incadrare nr.5394/12.08.2019 a Agentiei pentru 

Protectia Mediului Hunedoara. 

În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 

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; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind 

asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de 

pajisti permanente, precum si pentru modificarea si completarea 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, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

1.064/2013; 

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 129 alin (1) ,alin. (2), lit. c),  alin. (6), lit. c), 

precum și art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

         

Art.1. - Se aprobă “Amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea  

comunei Batrana,judetul Hunedoara”, conform anexei 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



 Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 

Compartimentul Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Batrana. 

 

 Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judetul 

Hunedoara,primarului comunei Batrana,compartimentului agricol din cadrul primariei 

comunei Batrana si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei 

Batrana  

 

Batrana la 26 august 2019  

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                Paveloni Gheorghe                                                                               Secretar, 

 

 

 Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr. consilieri locali prezenti:9 

            Hotarare adoptata in data de 26 august 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate 

simpla,cu 9 voturi pentru,niciunul impotriva. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


