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 H O T Ă R Â R E A   Nr.9/2019 
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din 

proprietatea privată a orașului Borsec 

 

 

 

                           Consiliul local orășenesc Borsec 
            Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului prin care se arată necesitatea aprobării amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

permanente din proprietatea privată a orașului Borsec elaborat. 

   Luând în considerare prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 modificat și completat prin Legea nr. 

44/2018, art.. 8 și art. 9 din Hotărârea Guvernului României  nr. 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 si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările și completările ulterioare, Contractul de prestare 

nr.451/2018 încheiată cu Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita în vederea 
elaborării amenajamentului. 

                     Văzând avizul favorabil al comisiei pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului  din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec. 

                 În temeiul  dispozițiunilor art.39(1),  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 

administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare  şi 

cu  respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică ,republicată 2013 cu modificări și completări. 
 
 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 
          Art.1. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile 

permanente  de pe teritoriul administrativ   al  orașului Borsec elaborată pentru o 

suprafață de 932,65 Ha., teren în forma și conținutul prezentat,  conform anexei 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                          Art. 2.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor   prezentei  hotărâri 

se încredințează Compartimentul agricol în colaborare cu Compartimentul pentru  

urbanism și amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului . 

 



 

 

                            Art.3. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei.                       
 

                            Art.4. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:  

   Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea legalității 
actului administrativ.                        

   Compartimentele   de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului,  agricol și urbanism 
    

 
 

 
 Borsec, la  17   ianuarie 2019 
 

 

 

                              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

           Farkas Aladar 

 
 

 
 

 

 


