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 HOTĂRÂREA  

nr.  4 din 27.01.2021 

Privind aprobarea  amenajamentului  pastoral la nivelul comunei Măgirești 

, 

     Consiliul local al Comunei Măgirești, județul Bacău întrunit in ședința ordinara de lucru 

in data de 27.01.2021 

       

Văzând: 

     Referatul de aprobare al primarului comunei Măgirești înregistrat sub nr. 

327/13.01.2021,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Măgirești înregistrat sub numărul 328/13.01.2021 

  avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Măgirești,  

 În baza prevederilor 

  OUG 34/2013  privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 HG 1064/2013  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 art. 8 din HG 78/2014 privind modificarea si completarea  Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

      In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, 

alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE 

           Art.1 Se aproba amenajamentul pastoral la nivelul comunei Măgirești conform anexei 

la prezenta hotărâre. 

          Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire îndeplinire a prezentei se încredințează 

compartimentul agricol si fond funciar din cadrul aparatului de specialitate aflat in 

subordinea primarului comunei Măgirești, care vor aduce la îndeplinire prevederile  cuprinse 

OUG 34/2013  privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și Normele 

metodologice de aplicare. 
 

Președinte de ședință                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                        secretar general al comunei Măgirești 

                                                                                      Bucurel Iulia Mihaela 

 

Hotărârea a fost adoptată cu    voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abțineri de cei   consilieri 

locali prezenți 
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