
                                                              R O M Â N I A 

JUDEŢUL  VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA  

 

    

    H O T Ă R Â R E A   
 

Nr. 9  din 25.03.2021 

    

 

privind :   aprobarea  Regulamentului privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi 

a păşunilor pe teritoriul administrativ    al  Comunei Vidra, judeţul Vrancea 

 

Consiliul local Vidra, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară   astăzi 25.03.2021 

 

               - văzând    proiectul de hotărâre inițiat de dl. Pintilie Silviu- primarul comunei, însoțit 

de referatul de aprobare nr. 1395/23.02.2021 și raportul compartimentului de resort nr.  

1396/23.02.2021, urmare notei  comune de fundamentare nr. 1266/18.02.2021 din partea dnei. 

Pătraşcu Violeta - inspector registru agricol şi d. Pogan Florinel - viceprimarul comunei ; 

   -luând act de avizul Comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local; 

 

              -  având  în  vedere  prevederile : 

-Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-Hotărârii de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991 

-  Legea zootehniei nr. 32/2019 ;  

              În  temeiul : - art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. b, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 

alin. (1)  și ale art. 196 alin ( 1) lit. a , art. 354 din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. -  Se aprobă  Regulamentul  privind organizarea păşunatului şi exploatarea 

pajiştilor şi a păşunilor pe teritoriul administrativ    al  Comunei Vidra, judeţul Vrancea . 

 

 Art. 2. Prevederile przentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de Primarul Comunei Vidra 

prin aparatul de specialitate şi vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al comunei 

prin compartimentul Monitorizarea procedurilor administrative. 

 

                   Preşedinte de şedinţă 

                             Consilier, 

 

                     Costel ISAC 

                                                                                                                      -Contrasemnează - 

                                                                                           Secretarul general al comunei Vidra, 

              Mioara TOFAN   

 

 

  

         
  


