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CONSILIUL LOCAL BUCU CONTRA—SEMNEAZAzSECRETARAswlrAleu RACEAN'U/couunk'H 0 T A R A R E \îavcu
Privind aprobarea Amma/amenlul pluralul permanente

aflnte peteritarl'ulunildţl'iadminlstmliv- intoriukmmm ___—_lum.… “wm“
CMMLIUL mult; sucu

n.ro—a_a; „„ ,
Consiliul local Buen, judetul Ialomita, mlm—Î— …… “……“Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al a primarului comunei nou cu nr. / 2020, prin care se
propune aprobarea amennjamenrulur pastoral pentru pajişlilc pennnnente aflate pe teritoriul unitatii
adminislraliv - ien'lan'ale comuna Bucu;

- PROIECTUL DE AMENAJAMENT PASTORAL pentru pajiştile permanente aflare pe
teritoriul unităţii adminisu—dvjv - teritoriale eomuna Buen, intocmit şi avizat de catre Directia pentru
Agricultură ludeieana ialomita comunicat prin adresa nr. / 2020 şi Procesul verbal din
dara de 2020, inregistrat la Primăria comunei Bucu sub nr. 2020;

, raportul secretarului general al comunei Bucujnlcgisuat sub nr. / 2020;
- uvizui comun cu nr / 2020 emis de Comisiile de specialitate ale Consiliului

local Bucu:
— prevederile art 5 si art 9, alin. (9) din Ordonania de Urgemă a Guvernului nr 34/1013 privind

organizata, adrnrnrsimrea si explnaierea pnjîşlilor permanente si pentrrr modificarea şi completarea Legil
fondului funciar nr. iii/1991. er. modificările şi campieianie rrlieriaare şi ale an 1, pci in din Legea nr MEDIE
pentur rnodinearen şl colnplemrcs Ordonaniei de urgenri a Guvemului nr 34/2013 privind mgm-marea,
administrarea şi exploatarea p lar peniranenie şi pentru mod renrea şi enmplernrea chli fondului funciar nr
13/1991, Hotararii Guvemului nr. 1054/2013 pirr nd aprobaren Normelor melndologlce pentru nplroaren
prevederiinr Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind erinanizarea, adnrrnisrraren şi exploatarea
paiişlrlor pemranenre şi penlru rnodinoarea şi oonrpleraren Legii fondul… itinerar nr 18/1991, cu modrnoin-ile şi

completarile ulterioare seeiarinie ie Legii nr. 52/2003 privind transparenta deeizionaia in admlnlmţia publică,
reprrolieara;

In temeiul prevederilor art. 129. alin. (2), lit c) eoralroraie cu prevederile am. 129. alin.
(41.1 g). art.139. alin. (3).1it, g). art. 196. alin (1), lit, a) din 011,0. „57/2019, privind Codul
administrativ,

HOT TE

Se aproba Amcnajamentul pasiuni pentru pajişiile permnnenre atlare pe teritoriul
unitatii admlmsmiliv . teritoriale comuna Bucu, eare se regăseşte în Anexa nr. 1, pane integranta din
prezenta homme.

An.: Primarul comunei Bucu si utilizator-ii pajistiler vor duee la indeplinire prezenm hclărrîle.

PRESEDINTE CONTRASEMNEAZA
Secretar general.

Alexandru RACEAN'U

Adoptata la Bucu
Astazi 10th
Cu ur.


