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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. comuna Bughea de Jos, 

 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 28 ianuarie 2021, 

            Având în vedere : 

➢referatul de aprobare nr. 1599/17.03.2021,întocmit de primarul comunei Bughea de Jos,   

➢raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registrul Agricol și Fond Funciar, înregistrat sub 

nr.1600/17.03.2021; 

➢avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bughea de Jos; 

➢prevederile art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

aplicarea O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările si completările ulterioare; 

➢art. 9 alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 

completările ulterioare, 

           În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  d, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică 

locală  

            În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru terenurile aflate pe teritoriul U.A.T Comuna Bughea de 

Jos, prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           (2) Amenajamentul prevăzut la alin.1 reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile 

aflate pe teritoriul comunei Bughea de Jos, fiind valabil pe o perioadă de 10 ani. 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Bughea de Jos și 

Compartimentul Registrul Agricol. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  

➢Primarului comunei Bughea de Jos 

➢Instituției Prefectului Judeţul  Argeş  

➢Se aduce la cunoștiința publică prin afișare și publicare în Monitorul Oficial Local 

 

 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

              Consilier local,                                                                                             Secretar general,  

    Adi-Antonel Oancea                                       Bianca  State-Golumbeanu 
                                               
 

 

 

            

    Nr.16/ 31 martie 2021 

 

 

 

Total consilieri 13 din care13 prezenți 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. 
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