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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E   

privind modificarea și completarea  

Hotărârii nr.7/ 2013 privind aprobarea 

Regulamentului comunal cu privire la 

organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de 

pe raza administrativ-teritorială al comunei DĂNEŞTI, judeţul Harghita 

 

                                                                     
Consiliul local al comunei Dăneşti, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de ......... 2021, convocat prin Dispoziţia nr. __/2021, emisă de primarul comunei 

Dăneşti; 

 

Având în vedere: 

- necesitatea aplicării unor măsuri concrete care ar putea rezolva problemele ivite în 

cazul efectuării anuale a păşunatului prin instituirea unor norme în favoarea 

comunităţii locale 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dăneşti nr. ..../2021;  

- raportul de specialitate al compartimentului agricol și de cadastru nr. ..../2021; 

- raportul de avizare al fiecărei comisii de specialitate al consiliului local Dănești 

nr. ...../2021;  

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.72/2002 privind zootehnia, actualizată, republicată; 

- OUG nr.34/2013 privind organizarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 541 din 25 august 2009 pentru modificarea si completarea Strategiei 

privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel 

national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, 

alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003; 

- Ordinului nr.544/21.06.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime 

pe hectar de pajişte; 

- Legii nr.61/1991, republicată în anul 2014 pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

- Legii-cadru nr.205/2004, republicată privind protecţia animalelor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art.129 și art.196  alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

 

 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.I. Anexa Hotărârii Consiliului Local Dăneşti nr.7/2013 privind aprobarea 

Regulamentului comunal cu privire la organizarea păşunatului precum şi exploatarea 

pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Dăneşti, judeţul 

Harghita, modificată, se modifică și se completează conform anexei care face parte 

integrantă cu prezenta hotărâre. 

 

Art.II. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

COMUNEI DĂNEȘTI prin Compartimentul agricol și de cadastru. 

 

ART.III. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului COMUNEI 

DĂNEȘTI, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI DĂNEȘTI, Comisiei 

responsabilă ptr. organizarea pășunatului comunei Dănești, Asociației Composesorale 

Dănești și Prefectului județului HARGHITA și totodată se aduce la cunoștință publică 

prin afișarea la sediul primăriei și pe site-ul comunei. 
 

 

Nr. ______ / ___________ 2021 

 

Dăneşti, la _________________ 2021 

 

 

 

                   Iniţiat de,     Avizat pentru legalitate, 

      VICEPRIMAR     SECRETAR GENERAL 

          Both Norbert-László               Bogács Angyalka-Klára 


