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 Priveste:   aprobarea Amenajamentului pastoral pentru municipiul Alexandria 

           

    Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în sedintă ordinară, având 

în vedere: 

      - expunerea de motive nr.13617/21.06.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

      - raportul  comun de specialitate nr.13618/21.06.2019 al Directiei Patrimoniu, Directia 

Economica si Directiei Juridic Comercial; 

      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

 Alexandria; 

     - Ordinul Prefectului Judetului Teleorman, nr. 417 din 20.08.2018; 

- 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; 

     - art. 8 și art. 9 din HGR 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 

       - HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru 

realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru 

modificarea si completarea 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, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

     În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și art. 45 alin. (1), art. 

115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                         

                                                     HOTĂRÂSTE: 
         

             Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru municipiul Alexandria , conform anexei 

care face  parte integranta din prezenta hotarare.        

            Art.2. Amenajamentul pastoral se aplica pentru o perioada de 10 ani. 

            Art.3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman, pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directia Economica, Directia Juridic Comercial, pentru cunoaștere 

si punere în aplicare. 
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