
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tabelului nominal cu proprietarii  și utilizatorii de de paji ști, 

persoane fizice și juridice - extravilanul comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 
 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 3098 
din 20.07.2017. 
 Raportul de specialitate al Biroului Juridic-Reg. Agricol, Cadastru, Urbanism, 
Transport-Taxi, înregistrat sub nr.3098 din 20.07.2017; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 
 Adresa Instituției Prefectului-Județul Neamț nr. 8415 din 21.06.2017 
 Prevederile art. 4 alin. (3) din HG nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind 
asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor 
de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin (1) și (2) lit.c, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 . Se aprobă tabelului nominal cu proprietarii și utilizatorii de pajiști, persoane 
fizice și juridice, din extravilanul comunei Vînători-Neamț, județul Neamt potrivit Anexei, 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 . Biroului Juridic-Reg. Agricol, Cadastru, Urbanism-Transport Taxi din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători-Neamț va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.65 
Din 31.07.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                           

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   12 
   Pentru  :     12 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                 


