
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU  

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 52/29.12.2020 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul 

comunei Helegiu 

 

 

Consiliul local Helegiu,Judetul Bacau, întrunit în şedinţă ordinară in data de 29.12. 2020 ; 

Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare nr.7003/07.10.2020 intocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;  

-Raportul întocmit de către Compartimentului Agricol si Cadastru nr. 7004/07.10.2020;  

- Avizul comsiei  de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.9564/28.12.2020; 

Luând în considerare cadrul legal:  

- art. 6 si art.9, alin.9) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, cu modificari si completari; 

 - art. 1, lit.a), art. 8, art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 11 decembrie 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;  

-Hotărârea Guvernului nr. 214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea 

fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti 

permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. 

 În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1. Se aproba Amenajamentul pastoral pentru pajistile din comuna Helegiu, judetul Bacau, 

prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare; 

Art.2. – Amenajamentul pastoral prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se 

gestionează pajistile aflate pe teritoriul comunei Helegiu, județul Bacau si este valabil pe o 

perioadă de 10 ani.  

Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 

Compartimentul Agricol si Cadastru , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Helegiu.  

Art.4. Prezenta Hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău – Secţia a II a civilă şi de contecios 

administrativ şi fiscal, potrivit prevederilor Legea nr. 544/2004 privind conteciosul administrativ 

cu modificarile şi completările ulterioare 



Art.5. - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare se va face publica prin 

afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei www.helegiu.ro si se va comunica  primarului 

comunei Helegiu, Compartimentului Agricol si Cadastru , din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei  Helegiu si Institutiei Prefectului-Judetul Bacau , in vederea efectuarii 

controlului legalitatii 

 

 

 

Presedinte de sedinta 

Adrian DRAGHICIU 

Contrasemeneaza 

                                                                                                                 Secretar general 

 Jr. Mariana SPIRIDON 

                         
 

 

 

 

 

 
 

 

Hotararea a fost  adoptata cu 12 voturi ‘’ pentru’’,  voturi impotriva 0, abtineri 1 vot, din totalul de 15 consilieri  au fost prezenti 

in sedinta 13consilieri 

 

 

 


