
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 privind stabilirea datei de  începere și încheiere a pășunatului, precum și  
modul de organizare a acestuia în anul 2021, în comuna Hârtop 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de : 

- Referatul de aprobare  prezentat de viceprimarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr. 691 din 23.02.2021, prin care 

se susține necesitatea si oportunitatea proiectului, 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, înregistrat 

cu nr.660 din 22.02.2021 

- Raportul de avizare  întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 6 din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările si completările ulterioare 

- art. 6, alin. 4 din Ordinul MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajiște 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “c” și litera “d”, alin.(6), litera “b”, alin.(7), litera “r”,  art.139, 

alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu 

modificările si completările ulterioare 

 
 
      H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
Art. 1. -  În anul  2021, data de începere a pășunatului pentru ovine, caprine, bovine, va fi  1 mai 2021 și se va 
încheia pe data de  31 octombrie, iar modul  de organizare a pășunatului va fi continuu, peste tot. 
 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 
prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 
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