
 1 

        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

   CONSILIUL LOCAL      

 
HOTĂRÂREA NR. 105 

pentru realizarea proiectelor de amenajamente pastorale ale pajiștilor permanente situate pe raza 

administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș 
 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

25.05.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 355/19.05.2017 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;   

       Având în vedere referatul nr.8219/23.05.2017 și raportul de specialitate nr.8220/23.05.2017 ale 

Compartimentului agricol, solicitarea Direcției pentru Agricultură județeană Alba înregistrată la 

Primăria Ocna Mureș cu nr.7961/19.05.2017 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al orașului Ocna Mureș, prevederile din Legea nr. 213/1998- privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente actualizată, aprobată prin Legea nr. 86/27.06.2014,  Normele  metodologice de aplicare a OUG 

nr.34/2013 aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, actualizată,  Legea nr. 72/2002 - legea zootehniei, actualizată și H.G. nr. 

214/12.04.2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale 

ale suprafețelor de pajiști permanente,  

         În temeiul art. 36 alin.(5) lit.a , art.45, art.115 alin.(1) lit b) și art.123 din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 
           

         Art. 1. (1) Se aprobă realizarea proiectelor de amenajamente pastorale ale pajiștilor permanente 

situate pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș în suprafață totală de 1787 ha (pășuni și 

fânețe naturale) după cum urmează: 

- 517,76 ha pășune proprietate a Orașului Ocna Mureș; 

- 170,70 ha pășune și fânețe naturale proprietate a Statului Român în administrarea M.Ap.N.; 

- 1098,54 ha pășune și fânețe naturale proprietate a persoanelor fizice/juridice; 
 

        (2) Primarul orașului Ocna Murfeș va asigura punerea la dispoziția prestatorului a informațiilor și  

documentelor (extrase cf, plan de amplasament, documente privind proprietatea, etc.) necesare 

realizării proiectelor de amenajamente pastorale. 
 

        Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractului de prestări de servicii cu prestatorul Direcția pentru Agricultură județeană Alba în vederea 

realizării proiectelor de amenajamente pastorale ale pajiștilor permanente identificate la art. 1, conform 

contractului cadru anexat și care face parte integrantă din prezenta,  se mandatează domnul  primar al 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 
 

                Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mureş,  

-Compartimentul agricol, cadastru agricol; 

                                            

Ocna Mureş, 25.05.2017 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                               AVIZEAZA,  

    ARON MARIN                                                                                             SECRETAR ORAS 

                                                                                                                          PANDOR NICUSOR  
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