
ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI DITRĂU

HOTĂRÂREA Nr. 38/2019
pentru modificarea „Regulam entului privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea 

pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Ditrău"

Consiliul Local al Comunei DITRĂU întrunit în şedinţă ordinară din data de 26 iunie 2019;
Având în vedere:
- prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, modificată şi 
completată;

- prevederile H.G. nr. 1064/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991;

- Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 10/2014 pentru aprobarea „Regulamentului privind 
organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ- 
teritorială al comunei Ditrău";

- raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr. 3320/2019;
- raportul Comisiei pentru activităţi pentru agricultură, protecţia mediului din cadrul Consiliului 

local Ditrău;
- procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre nr. 3250/2019;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, modificată şi completată;

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, modificată şi completată;

în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d), ale art. 45, precum şi ale art. 115, 
alin. (1), lit. „b" din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile art. 26 din 
Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza 
administrativ-teritorială al comunei Ditrău cu privire la tarifele de gloabă;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 
comunei DITRĂU.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, viceprimarului 
comunei DITRĂU şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

Ditrău, 26 iunie 2019

Preşedintele şedinţei
Bogács Árpád

Contrasemnează


