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Conruna Miceqti, sat str. Principali, nr.

HOTARARE
Nr. 7 din 25.02.2022

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Miceqti din Judeful
Argeq

Consiliul Local al Comunei Miceqti, jude{ul Argeq, intrunit in gedin{a puhlici din

data de 25.02.2022;

Avand in vedere:

o Referatul de aprobare al primarului comunei Miceqti itrregistrat sub numirul

10913/09.11.2021;

o Raportul de specialitate intocrnit de compartimentele Registru Agricol qi Cadastru 9i

Topografie inregistrat sub numdrul . 109134109.1 1.2021;

o Avizele cornisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Miceqti;

. Ordinul PrefectuluiJudelului Argeg nr.27 din25.01.2022 privind modificarea Grupului

de lucru pentru elaborarea amenajamerrtelor pastorale la nivelLrl localit[]ilor din jude]ul

Argeq, precum gi Anexa la Ordinului prefectului r"r.27 ditr 25.01 .2022;

AnalizAnd temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) Art. 6 alin. (2) din O.U.G. r'r.3412013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea

pajigtilor permanente Ei pentru modificarea Ei cornpletarea Legii fondului funciar nr.

1 8/1991, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

b) Aft. 8 alil. (9) din H.G. nr. 106412013 privind aprobarea Nonnelor rnetodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr. 3412013 privind

orgat"izarea. adrninistrarea gi exploatarea pajigtilor permanente ;i pentru rnodificarea qi

completarea Legii fondului funciar nr. l8/1991, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

c) Legii 1r. 24lZ0O0 privind norrnele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor

normative, cu modificSrile qi completSrile ulterioare;

d) prevederile arr. 129 alil. (2)lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. i) qi r) qi alin. (14) din

O.U.G. nr. 51l21lg privind Codul administrativ, cu rnodificdrile 9i completdrile

ulterioare;

tinAnd cont de:

. prevederile art. 139 alil. (3) gi in temeiuldispoziliilor afi. 196 alin. (1) lit. a) din O'U.G'

nr.5712019 privild Coclul adrninistrativ, cu modificdrile 9i cornpletdrile ulterioare
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Consiliul Local al Comunei Miceqti din Judeful Argeq

uorAnAgre:

Art. I Se aprobd amenajarnentul pastoral pentru pajiqtile de pe raza Comunei Miceqti din

Judelul Argeg conform Anexei nr. 1 la prezentahotdt6re care face patte integrantS din aceasta'

Art.2 Amenajamentul pastoral prev[zut la articolul 1 reprezintd actul adrninistrativ

prin care se gestioneazd pajiqtile aflate pe terenul Comunei Miceqti din Jude{ul Argeq 9i este

valabil pe o perioadd de l0 ani.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se insdrcineazdPrirnatul Comunei

Miceqti, Cornpartirnentul Registru Agricol qi Comparlimentul Cadastru qi Topografie.

Art. 11. - Prezenta hotdrfire se comunicd, prin intermediul secretarului general al

Comunei Miceqti i1 termenul prevdzut de lege, primarului Comunei Miceqti'prefectului judelului

ARGE$, persoanelor interesate qi se aduce la cunoqtinfd publicd prin afiEarea la sediul primlriei,

precum gi pe pagina de internet wrvrv.cott'tttnatrticesti.ro.

Nr.7 din data de 25.02.2022

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier local,

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL AI U

Prezenta hotdrare a fbst aprobatd in ;edinya Consiliului Local ql Comunei Mice;ti din

Jurtelul Arge; clin data de 25.02.2022 cu un numdr de 10 voluri ,,pentru", niciun vot

,,tmpott"ivd", 2 voturi ,,abyinere" din totalul de l3 consilieri locali infunc{ie, din care prezen{i

l2 consilieri locali

Mihaela-Eleyra 1Anlf,a.
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