
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
______________________________________________________________________________ 

            
HOTĂRÂRE 

privind revizuirea Amenajamentului pastoral valabil pentru pajiștile permanente, 
proprietate privată a comunei Frumosu, județul Suceava,  

aprobat prin H.C.L. nr. 7 din 17.02.2017 
 

Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu, înregistrat sub 
nr.1781/22.02.2022; 

 referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.1782       /22.02.2022; 
 avizul favorabil al Comisiilor de specilitate; 
 prevederile Legii nr.32/2019 a zootehniei; 
 prevederile  art. 6 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 coroborate cu prevederile art. 8, art. 9, art. 10 si art. 11  din H.G. nr. 
1064/2013 privind aprobarea 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; 

 prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil,republicată cu modificările și 
completările ulterioare; prevederile Ordinului MADR nr.544/2013 privind metodologia 

de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
 prevederile H.C.L. nr. 7 din 17.02.2017 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral 

pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Frumosu; 
 verificarea efectuată de Direcția Agricolă Suceava în urma solicitării transmise cu 

nr.1671 din 18.02.2022; 
 amenajamentul pastoral revizuit–supliment înregistrat la Primăria comunei Frumosu 

sub nr.1671/2022, avizat de D.A.J.   Suceava; 
                 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit b),art.139 alin.(1) și ale art.  196 
alin.(1) lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l.Se aprobă revizuirea Amenajamentului pastoral valabil pentru pajistile permanente, 
proprietate privată a comunei Frumosu, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 7 din 17.02.2017, 
conform anexei, care face parte din  prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.Secretarul general al comunei va asigura comunicarea și publicarea prezentei hotărâri. 
 

               Președintele de ședință,                                           Contrasemnează: 

                                  Negură Vasile Mihai                                            Secretarul general U.A.T. 

                                                                                                                                Rusu Aurel 

 

Frumosu la 23.02.2022 
Nr.29 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 10  Voturi:-Pentru : 10 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 
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