ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
__________________________________________________________
HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de actiuni și lucrari de interes public în ceea ce priveste
eliminarea în totalitate a vegetației arbustifere nevaloroase aflată pe islazurile
comunale ale domeniului public și privat al Comunei Bodești
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Văzând:
Expunerea de motive nr.6565 din data de 26.10.2017 a d-lui consilier local
Dârloman Lucian;
Raportul de specialitate nr.6566 din data de 26.10.2017, întocmit de
Compartimentul agricol, fond funciar și cadastru;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bodești;
Ținând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și
completările ulterioare, art. 12 din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013
In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) litera c) si ale art. 45 alin. (1), art. 115 alin
(1) litera b) din Legea 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes public local privind
lucrările de întreținere, constând în îndepărtarea vegetaţiei arbustifere nevaloroase de
pe islazurile comunale care nu sunt concesionate.
Art. 2 Fondurile rezultate din taxele de pășunat, redevențele concesiunilor,
anumite fonduri alocate de la bugetul local, să fie integral folosite pentru lucrări și
dotări pe islazurile comunale.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta va fi comunicată persoanelor
interesate.
Nr. 85 din 31.10.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 85 din 31.10.2017

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES PUBLIC LOCAL
în ceea ce privește eliminarea în totalitate a a vegetaţiei arbustifere nevaloroase
aflată pe islazurile comunale ale domeniului public și privat al Comunei Bodești

Nr.
crt

Obiectiv

Actiuni si masuri
intreprinse

1

Reabilitarea
izlazelor
comunal prin
aducerea la
stadiul de
pășune

2

Intretinere
ISLAZURI
COMUNALE

Curatarea de
vegetaţiei arbustifere
nevaloroase, resturi
vegetale, etc. si
asigurarea
transferului acestora
la locuri special
destinate
Curatat santuri de
scurgere, împrăștiat
mușuroaie, etc

Termene
de
realizare
Lunile
martieiulie

Resurse

Responsabili

Beneficiarii
Legii
416/2001
Crescătorii
de animale

Primar,
Viceprimar

permanent Beneficiarii
Legii
416/2001
Crescătorii
de animale

Primar,
Viceprimar

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

