
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea reprezentanţilor din partea Primăriei comunei Coşna, care să facă parte 

din grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentelor pastorale valabile pentru toate 
pajiştile permanente aflate pe teritoriul comunei Coşna

Gavril Pardău primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr.3904/10 din 19.02.2018 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava şi 

referatul nr.1029 din 20.02.2018 al secretarului comunei Coşna;
Având în vedere prevederile :

-art.9 alin.9 şi alin. 10 din OUG 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 prevederilor art.63 alin.l, art.68 alin.l şi art.115 alin.l litera „a” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
A rt.l.Se desemnează să facă parte din grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentelor 

pastorale valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe teritoriul comunei Coşna, următorii 
funcţionari publici:

l.Ivan Mariana-secretar comuna Coşna;
2. Arvinte Valentin-ing.consilier urbanism Primăria Coşna;
3. Nedelea Crizantema- atribuţii registrul agricol Primăria Coşna;
Art. 2 (1). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 

nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 
de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii, vor fi duse la îndeplinire de către secretarul comunei 
Coşna, pentru comunicare factorilor interesaţi, la Instituţia Prefectului Judeţul Suceava, pentru 
controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul^omunei: 

Mariana Ţvan

Gavril



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNEI 

Nn 1029 din 20.02.2018

R  E F E R A T

D o m n u le  p r im a r ,

Analizând adresa nr.3904/10/19.02.2018 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava;
Prevederile: art.9 alin.9 şi alin. 10 din OUG 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, citez:

” (9) Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate 
pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ - teritorială în cauză, întocmite de către 
specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură sau de către specialiştii 
din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului 
elaborat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă.”

” (10) Specialiştii cu atribuţii pentru întocmirea amenajamentelor pastorale prevăzuţi la alin. 
(9) se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor grupului de 
lucru se face prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, după caz, şi a primarului.”

Faţă de situaţia prezentată vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.

S E C R E T A R ,

n * "
M a r ia n a  I v a n

" m i A


