ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 21
din : 29.03.2011
privind : stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local Tuluceşti va depunde cerere de
sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati;
Proiect de hotarare inregistrat la nr. 2187/23.03.2011

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 29.03.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 195/21.03.2011;
Având in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentată de
iniţiator, inregistrata la nr. 2188/23.03.2011 ;
Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 2189/23.03.2011 ;
Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local
Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 2305/28.03.2011;
Având in vedere prevederile Regulamentului CE nr. 73 din 19.01.2009 de stabilire
a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,
de modificare a Regulamentului CE nr. 1290/205, CE nr. 247/2006, nr. 378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003
Având în vedere prevederile art. 17 şi 18 din Legea 72/2002 privind zootehnia, cu
modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 6 lit. a pct. 18 şi al. 9 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se stabileşte suprafaţa de 216, 07 ha păşuni, pentru care Consiliul Local
Tuluceşti, în calitate de proprietar, va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania
2011 la A.P.I.A;

Art.2 Este împuternicit domnul Nour Gheorghe, din partea Consiliului Local
Tuluceşti, să semneze Declaraţia de Eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte permanentă
utilizate de către consiliile locale;
Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul comunei comunei Tulucesti , judetul Galati .
Art. 4 (1) Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului judetului Galati
in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului comunei.
(2) Aducerea la cunostinta publică se face prin afisare la sediul
Primariei comunei Tulucesti

Presedintele de sedinta
Frosă Maricel

Contrasemnează
Secretar comuna Tuluceşti
Sandu Dan
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Nr. 2189/23.03.2011

Raport de specialitate
Privind: stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local Tuluceşti va depunde cerere de
sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

Având in vedere prevederile Regulamentului CE nr. 73 din 19.01.2009 de stabilire
a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,
de modificare a Regulamentului CE nr. 1290/205, CE nr. 247/2006, nr. 378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003
Având în vedere prevederile art. 17 şi 18 din Legea 72/2002 privind zootehnia, cu
modificările şi completările ulterioare, care stipulează „Sunt supuse regimului de exploatare
stabilit prin prezenta lege următoarele categorii de terenuri:
a) pajiştile comunale care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în
administrarea consiliilor locale respective;
b) pajiştile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau
acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în cadrul asociaţiilor de păşunat;
c) pajiştile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine,
sau cele situate în zone inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării, care nu intră în
primele două categorii şi sunt folosite numai în timpul prielnic păşunatului, aparţinând
domeniului public al statului;
d) pajiştile cu regim special, cu excepţia perimetrelor de protecţie ecologică, a
rezervaţiilor naturale, a parcurilor naturale şi naţionale;
e) terenurile arabile şi cele provenite din pajiştile comunale destinate producerii de
furaje şi seminţe de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrări de
îmbunătăţire a pajiştilor., respectiv
(1) Terenurile evidenţiate ca pajişti, aparţinând consiliilor locale comunale, obştilor sau
unor asociaţii de crescători, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea
plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe, perdele de
protecţie a pajiştilor, construcţii zoopastorale, lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru
creşterea potenţialului de producţie al pajiştilor.
(2) Administrarea pajiştilor comunale, orăşeneşti şi municipale intră în atribuţiile
consiliilor locale, care vor stabili în răspunderea directă şi nemijlocită a primarilor
executarea prevederilor cuprinse în amenajamentele pastorale şi în planurile anuale de
exploatare a pajiştilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Gospodărirea acestor suprafeţe se face cu consultarea crescătorilor de animale, cu
asistenţa tehnică a specialiştilor din unităţi subordonate ale Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.
Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe în şedinţa extraordinară
a proiectului de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederile art. 36 al. 2 lit. b, din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, care stipulează „Consiliul local exercită următoarele categorii de
atribuţii, şi anume atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei,
oraşului sau municipiului”. De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 18 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, prevede că un Consiliu Local de comună „asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;

Referent
Peiu Niculina
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Expunere de motive
Privind: stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local Tuluceşti va depunde cerere de
sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

Având in vedere prevederile Regulamentului CE nr. 73 din 19.01.2009 de stabilire
a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,
de modificare a Regulamentului CE nr. 1290/205, CE nr. 247/2006, nr. 378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003
Pentru a obţine subvenţia de la A.P.I.A pentru pajiştile, proprietatea privată a
comunei Tuluceşti este necesară stabilirea acestor suprafeţe printr-o hotărâre de consiliu.
În consecinţă, vă rog să mă sprijiniţi în încercarea de a obţine subvenţia de la
A.P.I.A pentru pajiştile, proprietatea privată a comunei Tuluceşti

Primar
Bratu Petrică
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Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind : stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local
Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea suprafeţei
pentru care Consiliul Local Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în
campania 2011 la A.P.I.A, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local
Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca
membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina,
Răuţă Viorica şi Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma
prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

NOUR GHEORGHE
BRATU VASILE

MUNTEANU ALEXANDRINA
RĂUŢĂ VIORICA
PECINGINĂ NECULAI
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Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.

AVIZ
La proiectul de hotărâre privind : stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local
Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea suprafeţei
pentru care Consiliul Local Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în
campania 2011 la A.P.I.A, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local
Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca
membri pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu,
Oprea Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma
prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

BARBU VALENTINA
GRECU DRAGOMIR
SOIMU GABRIEL CLAUDIU

OPREA SANDU SORIN
CHISACOV MARIN
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Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind : stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local
Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea suprafeţei
pentru care Consiliul Local Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în
campania 2011 la A.P.I.A, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeţei pentru care Consiliul Local
Tuluceşti va depunde cerere de sprijin pe suprafaţă în campania 2011 la A.P.I.A
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca
membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan,
Şoimu Andrei, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi
pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
MOISĂ JAN
BOGATU FLORICĂ

FROSĂ MARICEL
ŞOIMU ANDREI
MÎRZA MARIUS

