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Consiliul Local al comunei Ciumani la ședința ordinară din data de 25 septembrie 2018, 
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 53/2018 prezentată de Viceprimarul comunei 

Ciumani cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Ciumani, 
Văzând raporturile de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură nr. 53/2018 şi al 

Compartimentului agricol și de cadastru din cadrul Primăriei comunei Ciumani nr. 53/2018 întocmite 
în acest sens; 

Luând în considerare prevederile: 
- art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
- art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 

- HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate 
prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, văzând procesul-verbal de afișare nr. 2951/25 septembrie 2018, 

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), precum și art. 45 
alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 9 voturi pentru și 2 abțineri, 
 
 

h o t ă r e ș t e: 
 
  Art. 1.- Se aprobă amernajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Ciumani, valabil 
pentru toate suprafețele având categoria de folosință pajiști permanente aflate în limitele unității 
administrativ teritoriale ale comunei Ciumani din județul Harghita, elaborată de Direcția pentru 
Agricultură Județeană Harghita în baza Contractului de prestare nr. 529/2018.  
 Art. 2.- Cu aducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 
Viceprimarul comunei împreună cu Compartimentul agricol și de cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Ciumani. 

Art. 3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în 
termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului 
și Viceprimarului comunei Ciumani, Compartimentul agricol și de cadastru și se aduce la cunoștință 
publică prin afişare. 
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