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
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 133 din 22.12.2021
-

aprobarea Amenajamentului Pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului și referatul de aprobare
al acestui proiect de hotărâre, văzând raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr.
3;
Cunoscând prevederile Ordinului Prefectului Județului Brașov nr. 1030/04.12.2018 – privind
constituirea Grupului de lucru pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, modificat prin Ordinul
nr. 393/28.05.2020;
Văzând procesul verbal de predare – primire înregistrat sub nr. 7614/13.12.2021 – Direcția pentru
Agricultură Județeană Brașov, respectiv sub nr. 6699/13.12.2021 – Primăria comunei Vama Buzăului;
În conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor
metodolgice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,b” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Amenajamentul Pastoral de Îmbunătățire, Întreținere și Exploatare a Pajiștilor de la
nivelul comunei Vama Buzăului, județul Brașov, pentru perioada 2021 – 2030, elaborat de către Grupul de
Lucru pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, grup constituit prin Ordinul Prefectului
Județului Brașov nr. 1030/04.12.2018, modificat prin Ordinul nr. 393/28.05.2020.
Art.2: Viceprimarul comunei Vama Buzăului prin Compartimentul Registrul agricol asigură aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului judeţului
Braşov, Compartimentului Registrul agricol și se aduce la cunoștință publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Radu COMĂNIȚĂ

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

