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HOTARARE Nr. 24  din data de 22 Aprilie 2021 

cu privire la aprobarea regulamentului de organizare a pasunatului in 

comuna Bucovat, Judetul Timis si a Contractului cadru de inchiriere 
 

Consiliul Local Bucovati,  

În baza expunerii de motive prezentat de Primarul Comunei Bucovat nr. 9072/14.04.2021; 

Avand in vedere: 

 Raportul intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bucovat, judeţul Timis inregistrat cu nr. 9062/13.04.2021 ; 

 Proiectul de hotarare nr. 26/13.04.2021 

  Raportului de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucovat , prin 

care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

 În conformitate cu: 

 -prevederile art129 alin. 2 lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrative; 

 - prevederile art. 3 lit. b) si art. 5 alin. 1, din O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991; 

 - prevederile art. 8 alin. 1 si 3 din H.G. 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. 18/1991; 

 În temeiul art. 196 alin. (1), lit a), Consiliul Local al Comunei Bucovat 

H O T Ă R ASTE 

Art.1. Se aprobă regulamentul de organizare a pasunatului in comuna Bucovat, Judetul Timis, 

conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aproba Contractul cadru de inchiriere a pasunilor, conform anexei 2, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Timis; 

- Primarului Comunei Bucovat; 

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timiș 

- Prin afisare pe site-ul www.comunabucovat.ro 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta         Contrasemneaza 

Bilc Calin-Dan                                           Secretar general UAT 

                        Gligor Meda 

 

 

 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 11 ; Voturi pentru 11;Voturi 

impotriva 0; Abtineri 0 . 
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