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HOTĂRÂRE

Privind aprobarea suprafeţei pentru care se vor depune cereri unice de plată
a subvenţiei pe anul 2014
Consiliul Local al Comunei Săcele, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 06
mai 2014;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului local;
- Avizul de legalitate al secretarului Consiliului Local al comunei Săcele;
În temeiul Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 541/2009 pentru modificarea si completarea
Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe
termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al
ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003;
În baza Ordonanței de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și Hotărârea
de Guvern nr. 164/2013 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 conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b, art. 39 alin. 4 şi art. 45 alin. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/23.09.2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă depunerea cererii unice de plată pentru anul 2014 pentru suprafaţa de 8,00
ha, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba Planul Tehnic de Intretinere si Imbunatatire a pajistilor aflate in proprietatea
Comunei Sacele conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. În comuna Săcele, judeţul Constanţa, nu se percepe taxă de păşunat.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului pentru ducerea ei la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului – Constanţa în vederea exercitării contrului cu privire la legalitate.
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”,din totalul de ____ consilieri prezenţi la
şedinţă.Total membri ai consiliului 11(unsprezece).
Nr. ___
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