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HOT ARAREA nr.6 
din 27.01.2022 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru paji~tile permanente din 
comuna Sanpaul 

A vand In vedere: 
Referatul de aprobare al primarului comunei Sanpaul privind aprobarea amenajamentu lui 

pastoral pentru paji~tile permanente din proprietatea privata a comunei Sanpaul 
Prevederileart. 6 ~ i 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 , aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr.86/2014, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

Prevederile art. 8 ~i 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. 181199, 

Prevederile HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de paj isti 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, 

Prevederile art.129 alin ( 1) si alin.(2), lit.d ,alin (7) lit.s, si alin ( 14), din PUG nr.56/2019 
privinmd Codul administrative, actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul dispozitiilor art.139 alin.(1) ~i art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/20 19 
privind Codul administrative, actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1.Se aproba amenajamentul pastoral pentru paji~tile permanente din comuna 
Sanpaul, judetul Mure~, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Cu ducere la lndeplinire a sarcinilor din prezenta hotarare se lmputernice~te 
viceprimarul comunei Sanpaul ~i Compartimentul agricol ~i fond funciar. 

Art.3.Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ In 
termenul prevazut de Legea nr.554/2004 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica: 
Primarului comunei Sanpaul 
Institutiei Prefectului - Judetul Mure~ 
Viceprimarului comunei Sanpaul ~iCompartimentul agricol si fond funciar, 
Prin afi~are la sediul institutiei i P.e site-ul primariei comunei Sanpau l. 
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