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. 27 din 12.02.2014
- aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2014;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, referatul
întocmit de viceprimarul comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere tradiţia locală în ceea ce priveşte organizarea de stâni pe perioada anotimpurilor primăvară, vară
şi toamnă, condiţiile specifice comunei Vama Buzăului referitoare la calitatea şi starea păşunii comunale, precum şi
numărul de animale – ovine, bovine, caprine şi cabaline existent în comună;
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”;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare, ale H.G. nr. 1064/2013privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (5), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1: Se aprobă modul de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014,
conform regulamentului ce constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2: 2.1- Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până la 1000 lei faptele de încălcare
a prevederilor regulamentului menţionat la art. 1, dacă aceste fapte nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să constituie infracţiuni.
2.2- Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
2.3- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către
primarul comunei Vama Buzăului, persoanele împuternicite de primar şi de către reprezentanţii Postului de Poliţie
Vama Buzăului.
Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: 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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