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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Nr. 48 din 10.11.2021 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Miceşti din Judeţul 

Argeş 

 

 

Consiliul Local al Comunei Miceşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa publică din 

data de ________________________; 

Avand in vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Miceşti înregistrat sub numărul  

10913/09.11.2021; 

• Raportul de specialitate întocmit de compartimentele Registru Agricol şi Cadastru şi 

Topografie înregistrat sub numărul. 109134/09.11.2021; 

 

      Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013  privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;   

b) Art. 8 alin. (9) din H.G. nr. 1064/2013  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;   

c) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările şi completările ulterioare;   

d) Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. i) şi r) şi alin. (14) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          

Ţinând cont de: 

• Prevederile art. 139 alin. (3) și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1)  lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Consiliul Local al Comunei Miceşti din Judeţul Argeş 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiştile de pe raza Comunei Miceşti din 

Judeţul Argeş conform Anexei nr. 1 la  prezenta hotătâre care face parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2    Amenajamentul pastoral prevăzut la articolul 1 reprezintă actul administrativ 

prin care se gestionează pajiştile aflate pe terenul Comunei Miceşti din Judeţul Argeş şi este 

valabil pe o perioadă de 10 ani.  

 

Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 

Miceşti, Compartimentul Registru Agricol şi Compartimentul Cadastru şi Topografie.  

 

Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

Comunei Micești în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Micești, prefectului județului 

ARGEȘ, persoanelor interesate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 

precum și pe pagina de internet www.comunamicesti.ro.  

 

Nr. 48 din data de 10.11.2021 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,                                              AVIZ DE LEGALITATE, 

PRIMAR,                                            Secretar General al U.A.T Comuna Miceşti, 

   ing.  Dumitru  VOICU                                               jr.  Mihai-Iulian DULAMĂ 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunamicesti.ro/

