ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9/2021
privind aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru
pajiștile permanente ale comunei Ozun, situate în extravilan, aflate în
proprietatea/utilizarea persoanelor fizice și juridice
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 406/15.01.2021 a Compartimentului agricol,
cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 407/15.01.2021 al primarului comunei Ozun
dl. lect. univ. dr. Ráduly István;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
al comunei Ozun;
Având în vedere pct. 6 din Decizia nr. 21/15.09.2020 al Curții de Conturi a României –
Camera de Conturi a Covasna, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 8895/17.09.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 79/2019 privind
aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din UAT Ozun;
Având în vedere prevederile art. 6 și art. 9 alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 8 alin. (9) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (14) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – Se aprobă Procedura distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru
pajiștile permanente ale comunei Ozun, situate în extravilan, aflate în proprietatea/utilizarea
persoanelor fizice și juridice, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
agricol, cadastru, urbanism și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din
cadrul Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 15 ianuarie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NÉMETH IOAN

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 1 ex. Compartimentul agricol, cadastru, urbanism
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

ANEXĂ la H.C.L. nr. 9/2021

Procedura distribuirii extraselor
din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente ale comunei Ozun, situate în
extravilan, aflate în proprietatea/utilizarea persoanelor fizice și juridice
Art. 1. Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente ale comunei Ozun, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 79/2019 este gestionat de Compartimentul
agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun.
Art. 2. Măsurile tehnice, organizatorice și economice prevăzute în Amenajamentul
pastoral, necesare ameliorării și exploatării pajiștilor aflate pe raza comunei Ozun, situate în
extravilan, se pun la dispoziția utilizatorilor de pășuni și fânețe.
Art. 3. Conform dispozițiilor art. 2, lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
34/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin utilizator de pășuni și fânețe se înțelege:
a) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al
exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat,
constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care
desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform
clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi
animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică
păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an; sau
b) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în condiţiile
legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă
păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an.
Art. 4. Extrasele din Amenajamentului pastoral (ce vor cuprinde cel puțin suprafața,
capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștilor și perioadele de execuție a acestora) se
distribuie utilizatorilor prin grija Compartimentului agricol, cadastru și urbanism din cadrul
Primăriei comunei Ozun.
Art. 5. Extrasele din Amenajamentul pastoral se comunică persoanelor fizice/juridice,
după achitarea taxei de 29,65 lei/ha (la care se calculează accesoriile aferente, până la data
plății).
Art. 6. Instituțiilor/organelor cu atribuții de control li se comunică fără plată, la cerere,
extrase din Amenajamentul pastoral.
Art. 7. Prezenta Procedură se aplică prin intermediul Compartimentului agricol, cadastru
și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun și se actualizează în baza modificărilor
legislative și a celor intervenite în structura organizatorică, prin hotărâre adoptată de Consiliul
Local al comunei Ozun.

