ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 30/28.02.2014, în sensul că suprafața de
pășune a orașului Huedin destinată activitaților de pășunat este de 391, 41 ha.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.03.2014.
Având în vedere referatul nr. 2019/2014 inaintat de serviciul comunitar de cadastru și agricultură din
cadrul Primariei, privind stabilirea măsurilor pentru realizarea pășunatului, pe pășunea care aparține orașului
Huedin.
Tinand seama de Hotararea Consiliului judetean nr. 396/2013 pentru stabilirea prețurilor medii la principalele
produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă pe anul 2014.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2020/2014, înaintat de primar și avizat de comisia de
administrație publica la ședinta din data de 24.03.2014.
Tinând seama de prevederile art. 1, 2, lit.b, d, e, f, art.3, lit.b , art.4, alin.1, art.5, art.9, alin.1, 3, 4, 5, 11, din
O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art. 1, 2, 4, 5,alin.1, art.6, 10, 13, din HG 1064/2013
privind Normele Metodologice pentru aplicareaprevederilor OUG34/2013 - Prevederile Ordinului Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei
publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor
de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (2 ) lit”c”, alin (5) lit.”a”, art.115 alin.(1) lit.”b” şi
art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/28.02.2014, în sensul că
suprafața de pășune a orașului Huedin destinată activitaților de pășunat este de 391, 41 ha.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul comunitar de cadastru
și agricultură din cadrul Primariei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan
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