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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al    

Comunei Aluniş în anul 2018 
 
   

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 
 

 
    Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş  nr. 1.484  din 08.03.2018; 
- Raportul de specialitate  comun întocmit de biroul financiar-contabilitate şi 
compartimentul administraţiei publică,   nr. 1.485 din 08.03.2018; 
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii 
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi 
sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   

Văzând: 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea , administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea 
şi completarea  Legii fondului funciar  nr. 18/1991, cu modifcările şi completările 
ulterioare ; 
            - prevederile  Hotărării Guvernului Romaniei   nr. 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor O.U.G.nr. 34/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile Ordinul nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei  privind 
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe 
termen mediu şi lung, cu modificările şi completările ulterioare ; 
           -  prevederile  art.123, alineat  (1) si (2)  al Legii nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 
             În temeiul art.36, alin.(5), lietra a) al Legii nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
Art.1.- Pentru  punerea în valoare a pajiştilor şi pentru  folosirea eficientă a 

acestora, se aprobă  măsurile de utilizare a  păşunilor proprietate privată a comunei 
Aluniş, în suprafată totală de 69,3524 ha, conform anexei  nr. 1, ce face parte  
integrantă  din prezenta hotărâre. 
   Art.2 .- Se  stabilesc  taxele  de păşunat  pentru anul 2018 , conform anexei  
nr.2, ce face parte integrantă  din prezenta hotărăre. 



Art.3.- Prezenta  hotărâre  va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Aluniş, 
de viceprimarului  comunei Aluniş şi de Biroul financiar-contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş. 

Art.4. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
        Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.  

              
 

Adoptată astăzi, 26 martie 2018, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           
              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                        Daniel Ibrian 

                                                                                                            
CONTRASEMNEAZĂ 
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