
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea a menajamentul ui pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea 

privată a comunei Coşna, judeţul Suceava 

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

Analizând expunerea de motive nr.6982 din 07.12.2015 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.339 din 2 L01.2016 al compartimentului registrul agricol din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Coşna şi raportul nr.345 din 21.01.2016 al comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şî privat al comunei, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului loca] Coşna şi 

Hotărârea nr.217 din 28.2015 a Consiliului Judeţean Suceava privind aprobarea preţurilor mediî ale 

produselor agricole necesare evaluării în lei a arendei exprimate în natură, pentru anul 2016 ; 

Având în vedere prevederile : 

-art.6 al in.2 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 coroborai cu art.8 şi 9 din H.G.nr. 1064/2013 şi art.ll l din H.Gnr,78/2015 

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 

nr.34/2013; 

- art.I punctul 7, punctul 11 din Legea nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.34/ 2013 privind organizarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar; 

- art.I punctul 2, art.10 alin.l din Legea nr. 156/2015 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi compeletarea unor acte normative 

din domeniul agriculturii; 

- Leg i i nr. 161/2003 pr iv ind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţ i lor 

publice, a funcţ i i lor publice şi în mediul de afaceri cu modif icăr i le şi completări le ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 al in.3 Legea nr.24/2000 pr iv ind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modif icăr i le şi completări le ulterioare; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera „e'\ alin.5 litera „b" , art.45 alin.3 şi art.I 15 alin.l 

litera „b" din Legea nr,215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 



completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. l .Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată 

a comunei Coşna, judeţul Suceava, conform anexei care face pane integrantă din prezenta hotărâre, 

este valabil 10 ani şi intră în vigoare cu data aprobării. 

Art.2.{l).Prin intermediul compartimentului registrul agricol se va distribui extras 

proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti, pe bază de semnătură, care au contracte încheiate 

înainte de legislaţia în vigoare. 

(2).în cazul contractelor în vigoare se vor încheia acte adiţionale cu clauzele referitoare 

Ia amenajamentele pastorale, 

Art.3.Primărul comunei Coşna, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 


