ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 15
din data de 31 ianuarie 2019
privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral al Orașului Tășnad,
județul Satu Mare
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr.1464/2019 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
Potrivit prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările
si completările ulterioare;
Tinand cont de prevederle Hotararii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă proiectul de amenajament pastoral al orașului Tășnad, județul
Satu Mare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ING. IOSIF BENDEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul
2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 12
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3
Voturi pentru: 12
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

