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                                   Proiect  

HOTARARE 
 

- privind aprobarea modificarii art. 9 alin 3 din  Regulamentul de Pasunat  de pe teritoriul 

administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017  

  

 

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica lunara ordinara la data de 

30.03.2021 

 Analizand propunerea  modificare a Comisiei de Pasunat nominalizata in cadrul  

Regulamentului de Pasunat  de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL 

nr. 16/12.04.2017  formulata de Secretarul General al UAT oras 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 dispozitiilor art.129, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.136, art.139 

alin.3, lit. a si art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

 ART. UNIC – Se aproba modificarea art. 9 alin 3 din  Regulamentul de Pasunat  de 

pe teritoriul administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017 , care va 

avea urmatorul cuprins : 

 

 ”(3) Componenta comisiei  de pasunat este; 

 

PRESEDINTE – ____________________________  

MEMBRI        - _____________________________  

 - _____________________________ 

-______________________________ 

-______________________________  
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  - reprezentantii asociatiilor crescatorilor de animale legal constituite   de 

pe teritoriul orasului Rupea” 

 
        PRIMAR                                                              CONTRASEMNEAZA    

     Ing. Opris Alexandru                 Secretarul General al  orasului Rupea 

                                     jr. Ioana Madalina Roman                  
 
 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 3 of 3 

 

 

Raport de aprobare  

privind aprobarea modificarii art. 9 alin 3 din  Regulamentul de Pasunat  de pe teritoriul 

administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017  

  

 

 

 

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 modificarea  art. 9 alin 3 din  Regulamentul de 

Pasunat  de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017 

datorita faptului ca aceasta comisie nu mai este de actualitate  

 

 

 

    PRIMAR ,  

    Ing. Opris Alexandru  

 


