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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.30/2020 
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza 

administrativ teritorială a Comunei Mihalț 
 

 
               Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară publică în 
data de 19 mai 2020; 
                Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr. 2755/ 2020, inițiat de către primarul comunei 
Mihalț, cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe 
raza administrativ teritorială a Comunei Mihalț; 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 2799 / 2020, întocmit de către Compartimentul 
Registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț 
cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza 
administrativ – teritorială a Comunei Mihalț; 
                 Potrivit prevederilor: 
- art.6 alin. (2) , art. (9) alin. (9), art.10 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.1 lit. a), art.8 și art.9 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 
- H.G. nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobare prin H.G. nr.1064/2013;  
- art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. e), alin.(7) lit. i) și r) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
                  În temeiul art.139 alin.(3) lit. g) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
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               Art.1. (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza 
administrativ teritorială a Comunei Mihalț, conform Anexei I, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
                          (2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alin.(1) reprezintă actul administrativ prin 
care se gestionează pajiștile permanente de pe raza administrativ- teritorială a Comunei Mihalț și 
este valabil pentru o perioadă de 10 ani de la data aprobării. 
              Art.2. Se aprobă Procedura distribuirii extraselor din Proiectul de amenajament pastoral 
pentru comuna Mihalț, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.3. Hotărârea  poate fi contestată la instanța de contencios administrativ, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.3544/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului comunei Mihalț; 
- Compartimentelor Registrul agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Mihalț 
-    Instituției Prefectului – Județul Alba 
 

                                                                                             Mihalț, la 19 mai 2020 
 
                    
           Președinte de ședință,                                                Contrasemnează secretar general, 
         Consilier – Petru Comșa                                                        Mariana Salcău 
           
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care 
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție ( 100% din numărul consilierilor prezenți). 
 
 

 


