ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA RACU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 19/2016
privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la

organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a
păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei RACU,
judeţul Harghita
Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 31
martie 2016, convocată prin dispoziţia primarului nr.58 /2016.

Având la bază:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Racu şi expunerea
de motive al acestuia;
- raportul de avizare al comisiei economico-financiară şi pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi
turism, agricultură
În baza prevederilor:
- Legii nr.72/2002 privind zootehnia, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor;
- Ordinului nr. 541 din 25 august 2009 pentru modificarea si
completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire
si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung,
aprobată prin Ordinul Ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor
si al Ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003;
- Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului local Racu nr. 68 / 2012 privind aprobarea
regulamentului de gestionare a animalelor fără stăpân găsite pe raza
administrativ teritorială a comunei Racu.
Ordonanţa 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,
modificat și completat prin Legea nr. 16/2016 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea
art. 2 lit. d) din Ordonanţa 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, precum şi pentru modificarea şi completarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Cu respectarea Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală.
În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a pct.9, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1
lit.”b”din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul comunal privind organizarea pășunatului
precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza teritoriului
adminsitrativ al comunei Racu, județul Harghita, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

desemnează primarul comunei D-ul Császár Attila şi d-ul viceprimar Vizoli
Miklós.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Racu şi Instituţiei
Prefectului al judeţului Harghita, prin grija secretarului comunei.

Președintele ședinței,
Csutak Gáspár

Contrasemnat Secretar,
Máthé Melinda

Nr.19
Adoptată în ședința din data de 31 martie 2016
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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