
 
 

 H O T Ă R Â R E A  
NR 13 DIN 17 MARTIE 2016  

privindaprobareaRegulamentului de organizarea a 

păș unatuluiperazaadministrativteritorială a comuneiPomirlaș i a 

contractelorcadrul de închiriereș iconcesiune. 

 
În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 

 Luând act de: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , in calitate sa de initiator, 

inregistrat sub nr. 32  din 11 martie 2016 calitate acordata de prevederile art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, 
raportate la cele ale art.45 alin.(6), teza a II-a din Legea administatiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
comunei POMIRLA  județ ul Botoș ani, înregistrat sub numărul 33 din 11 MARTIE 2016. 

 Văzând prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 

1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

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

Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor actualizată;  

 Având în vedere: 

-prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările ș i completările ulterioare.  

-raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitate economico-
financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
servicii si comert, 

; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi b);; ale 

art. 61alin. (2); şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
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publicălocală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA,adopta prezenta hotarare : 

 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare a păşunatului pe raza 

administrativ-teritorială a Pomirla  conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate pe 

teritoriul administrativ al Comunei Pomirla , conform anexei nr. 2 care face parte din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aproba Contractul-cadru de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public sau privat al comunei, conform anexei nr. 3 care face parte din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aproba Contractul-cadru de concesiune a suprafeţelor de pajişti aflate 

în domeniul public sau privat al comunei, conform anexei nr. 4 care face parte din 

prezenta hotărâre. 

 ART. 5 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comuneiPomirla , 

Prefectului judeţului Botosani, şi se aduce la cunoştinţă publică tuturor persoanelor ș i 

instituț iilor interesate. 
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