
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BILCA
CONSILIUL LOCAL

NR. 7360 dtn 22.02.2076
PROIDCT

HOTARARE
privind aprobarea amenajamentului pastoral ce iaclude suprafata totala de

217,69 ha teren pasune apartinand domeniulul privat al comunel Bilca ,
judetul Suceava, teren sltuat pe raza unitatii teritorial administrative

Moldova Sulita

Consiliul Local al comunei Bilca , judeful Suceava:
AvAnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primarul comunei Bilca, nr. 1357 din
22.O2.20L6;

- raportul compartimentului de specialitate a compartimentului agricol nr, 1358
din 22.O2.2016;

-raportul favorabil de avizare af comisiei pentru dezvoltare economico
sociald,buget finanfe,administrarea domeniului public qi privat al comunei
agriculturS.,gospoddrire comunal5,proteclia mediului,servicii qi comer!,inregistrat
sub nr. din 22.03.2016 ;
- raportul favorabil de avizare al Comisiei pentru administratia public6 local6,
juridicS. qi de disciplind, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cet5.lenilor,inregistrat sub nr............... din 22.O3.2O 16
-raportul favorabil de avizare al Comisiei pentru invSlE-mAnt, sE ndtate qi familie,
munc5. qi proteclie sociald, activitd.[i social-culturale, culte, proteclie copii ,

inregistrat cu nr............ ... din 22.O3.2016
In temeiul prevederilor :

- O.U.G. nr.34/2OL3 privind organizarea, admninistrarea qi exploatarea
pajiqtilor permanente qi pentru modificarea $i completarea Legii fondului funciar
nr. 18/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.86 din 27 iunie 2014 pentru eFrobarea O.U.G. nr.34l2Ol3 privind
organizarea, admninistrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente $i pentru
modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr.18/ 1991;

-H.G. nr. LO64l2Ol3 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.34l2Ol3 privind organiz,area,
administrarea qi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modilicarea qi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, modilicatd gi completatd prin H.G.
nr.78 din 4 februarie 2015;

- Ordinul ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale gi al vice-prim ministrului,
ministerul dezvoltS.rii regionale gi administraJiei publice, nr. 4O7 l2OSl /2013 pentru
aprobarea contractelor -cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti
a-flate in domeniul public / privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor;

-Ordinul ministrului agriculturii, alimentaliei gi pS.durilor gi al ministrului
administraliei publice nr.226123512003, modificat qi completat prin Ordinul
ministrului agriculturii, pddurilor qi dezvoltS.rii rurale qi a ministrului administraliei
qi internelor nr.54l l2lO l2OO9;
- HotdrArea nr.l92 din 28.11.2014 a Consiliului Judelean Suceava privind

aprobarea prelurilor medii ale produselor agricole necesare evaludrii in lei a arendei
exprimate in nature, pentru anul 2015;



-art.36, a1in.(1),alin(2) lit.c si Si alin(S) lit,a ,art.4S,alin (3) Si art L23 din Legea
nr.2l5 I 2OOL, privind administrafia publici local5., republicati,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aproba amenajamentul pastoral ce include suprafata totala de
217,69 ha teren pasune apartinand domenir,rlui privat al comunei Bilca , judetul
Suceava, teren situat pe raza unitatii teritorial administrative Moldova Sulita
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Primarul comunei qi compartimentul fond funciar vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Avizat pentru

Cons.Jur. Tacluc


