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HOTARAREA Nr. 8 / 2018
Privin modificarea art. 1 din HCL nr. 23/30.05.2017 privind aprobarea solicitarii
de Intocmire a Amenajamentului pastoral pentru paji~tile aflate pe raza UAT
RADE;>TI
Consiliul local al comunei Rade~ti, judetul Alba, intrunit in sedillta
ordinara din 15 februarie 2018
Analizand :
-Expunerea de motive a Primarului comullei Ra d e ~ti nr. 279/2 9. 01. 20 18
prin care se propune modificarea art. 1 din HCL 23/ 20 17 privind aprobarea
solicita rii de Intocmire a amenajamentului pastoral pentru paj i;;tile aflate pe raza
UAT Rade;;ti Insotita de Raportul de specialita te nr. 288/3 1. 01.20 18 al
compartimentului agricol-resurse umane;
Avand in vedere , Hotararea 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 pl'in H.Gnr. 1064/2013;
In temeiul art.36 alin 2 lit c din Legea nr 215/2001 si ale art.45 alin 3 din
Legea nr.215/2001 legea administratiei publice locale republicata cu modificarile
si completarile ulterioare, adopta prezenta:
.
H O T A R A S T E:
Art. Unic. Se aproba modificarea art. 1 din HCL 23/30.05.2017 care va
avea urmatorul cuprins :
"Art.l. - Se aproba Illcheierea contractului de prestari servicii cu Directia
pentru Agricultura Judeteana Alba avand ca obiect Intocmirea Amenajamentului
pastoral pentru suprafata de 1049,4289 ha paji;;ti af!ate pe raza UAT Rade;;ti" .
Prezenta hotarare se va comunica : Institutiei Prefectului judetul Alba,
primarului comunei Rade~ti ,Direc~iei Directiei pentru Agricultura Judeteana
Alba, Compartimentului agricol -resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Rade;;ti ?i se va afi?a la sediul ;;i pe site-ul
Primariei comunei Rade~ti .
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 8 voturi favorabile valabil
exprimate , care reprezinta 88.8 (Yo din numarul consilierilor prezenti .
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