R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 33 din 28.03.2014
- privind aprobarea solicitării de către Asociaţia ,,Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de
sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2014, pentru păşunile proprietate
privată a Comunei Vama Buzăului
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2014;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul compartimentului de
specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012 privind aprobarea
concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului şi în
administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”, precum şi ale
contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama
Buzăului”;
Având în vedere prevederile:
a. art. 121, alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b. art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997;
c. art. 7, alin. (2) din Codul civil;
d. Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de
plată pe suprafaţă pentru anul 2014;
e. Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor
specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările
ulterioare;
f. Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;
g. Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,
aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice,
modificată şi completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 541/2009;
h. O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 34/2013;
În temeiul art. 45, alin. (1-3) şi cel al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: a. Se aprobă depunerea de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”, în campania 2014, la Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Braşov, a cererii unice de plată pe suprafaţa de păşune eligibilă, ce face parte
din izlazul comunei Vama Buzăului şi care face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012;
b. Se vor accesa: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD),
Plăţi de agro-mediu (pachetul nr. 1 de agromediu – pajişti cu înaltă valoare naturală şi pachetul nr. 2 de agromediu – practici
agricole tradiţionale, dacă cerinţele de management impuse pot fi respectate pe acele suprafeţe) şi plăţi pentru îmbunătăţirea
calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
c. Se aprobă includerea în bugetul Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute conform
prevederilor art. 1.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. Lupu Eduard Ionel – reprezentantul
Comunei Vama Buzăului în cadrul Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului” şi preşedinte al acestei asociaţii.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului” şi se aduce la
cunoştinţă publică.
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