
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul administrativ 

al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ;  
Având în vedere: 
- prevederile art. 6, alin. 1 şi alin. 2 şi ale art. 9, alin. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile şi completarile ulterioare;  

- prevederile art. 8 şi art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 
34/2013 privind privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobate prin 
H.G. nr. 1064/2013;  

-prevederile H.G. nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.064/2013; 

-avizul favorabil nr. 472 din 30.01.2018 a Direcţiei pentru Agricultura Judeţeana Neamţ, prin care s-a 
aprobat prezentul amenajament pastoral; 

-expunerea de motive nr. 2340 din 13.02.2018, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ; 
-raportul de specialitate nr.2340 din 13.02.2018 al Serviciului Fond Funciar-Registru Agricol din 

cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit.“c” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

  Art.1. Se aproba Amenajamentul pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul 
administrativ al oraşului Tîrgu Neamţ, conform Anexei. 
 Anexa face parte integranta din prezenta hotarâre.    
 Art.2. Serviciul Fond Funciar-Registru Agricol din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua 
toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art.3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 
Nr.43 
din 27.02.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Viţelaru Ilie 

                                                                                                        
Contrasemnează, 

                                 Secretar oraş,  
                                                                                             Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri:19 
Prezenţi:17 
Pentru:17 
 


