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JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    

 

 
   

HOTĂRÂREA NR. 40/31.08.2021 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza  

U.A.T. Comuna Poienarii de Muscel 

 
Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă ordinară ; 

Având în vedere :  
- referatul de aprobare nr. 4186/29.07.2021 întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de inițiator,  
- raportul de specialitate nr. 4187/29.07.2021 întocmit de dna. Oncioiu Camelia, prin care se 

propune aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza U.A.T. Poienarii de Muscel, 
- amenajamentul pastoral înregistrat la D.A.D.R. Argeș cu nr. 175 din 06.01.2021, 
- decizia etapei de încadrare nr. 376 din 26.07.2021 a Agenției pentru Protecția mediului Argeș, 
 - prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
și art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 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; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Local și avizul   
Secretarului general al comunei Poienarii de Muscel; 

In temeiul dispozitiilor art.106 (1), art.129, alin.(2) lit.c, ale art. 139 alin (3) lit.g, ale art. 196, alin. 1, 
lit.a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă  amenajamentul pastoral pentru toate pajiștile de pe raza U.A.T. Comuna 

Poienarii de Muscel, prevazut în Anexa nr. 1.    
 

            Art. 2. Amenajamentul pastoral se aplică pentru o perioadă de 10 ani. 

 Art.3. Anexa  nr.1 face parte integrantă  din prezenta  hotărâre  

 Art.4   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului,Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel   şi Instituţiei Prefectului  judeţului 
Argeş pentru control legalitate. 
 
 Dată astăzi :31.08.2021   
 
                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Bălălău Nicolae                                                              Secretar general 
            Boboc Remus Eduard 
             Nr.consilieri prezenţi : 12 
   Nr. Voturi  -   pentru  : 12 
              -împotrivă :0 


