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PROIECT HOTĂRÂRE NR.     34    / 11.06.2020 

privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Roata de Jos 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos nr. 247/1997/11.06.2020;  

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. 136 alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. „d”, art. 129, 

alin. (2) lit. c) si d), precum și art. alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea  Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

amenajamentului pastoral al comunei Roata de Jos si adoptarea unei hotarâri în acest sens, 

după cum urmează:  

 

HOTĂRĂȘTE: 

         

  Art.1. - Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile  din proprietatea privată a                            

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 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 Roata de 

Jos, Județul Giurgiu. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate de către secretarul comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

  

 

 

 

INIŢIAT, 

PRIMAR, 

GHIDĂNAC MARIN  

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ , 

ALEXANDRESCU CAMELIA 

CONSTANȚA  
 


