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HOTARARE

- privind aprobarea Regulamentului de Pasunat  de pe teritoriul administrativ al orasului
Rupea

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica lunara ordinara
Analizand propunerea de Regulament  formulata de Secretarul orasului Rupea,

Avand in vedere prevederile:
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014;
ORDIN nr. 544 si ORDIN 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a
pajistilor la nivel national;
HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 34/2013,
cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. 2 lit. a si a art. 45 alin 1 din legea nr. 215/2001 republicata,
privind administratia publica locala:

HOTARASTE:

ART. UNIC – Se aproba  Regulamentul de Pasunat al orasului Rupea, conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIMAR ,
EC. BARDAS NICOLAE LIVIU
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EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere prevederile:
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014;
ORDIN nr. 544 si ORDIN 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a
pajistilor la nivel national;
HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 34/2013,
cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare PROPUN
SPRE APROBARE CONSILIULUI Local Regulamentul de pasunat asa cum a fost formulat
de Secretarului orasului Rupea.

PRIMAR ,
EC. BARDAS NICOLAE LIVIU


