
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL lOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii documentației necesare la APIA Podu Turcului în 

vederea acordării de subvenții pentru terenurile apar ținănd UAT Colonești județul 
Bacău 

Consiliul local al comunei COLONEŞTI, judeţul BACĂU întrunit în şedinţă 
extraordinară din data de 25.04.2013; 
Avănd în vedere: 
Invitația de la APIA Podu Turcului nr. 730 din 19.02.2013 pentru depunerea 
documentației necesare în vederea opţinerii subventiei în agricultură; 
Inventarul domeniului public al comunei Colonesti judetul Bacău; 
Adeverința nr. 2032 din data de 22.04.2013 privind identificarea terenurilor aflate în 
exploatarea UAT Colonesti judetul Bacău;  
OUG nr. 125 din 21.12.2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 
directe complementare, care se acordă în agricultură, începând cu anul 2007 şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991, privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură; 
Ordinul 22 din 27 ianuarie 2011 (Ordinul 22/2011) privind reorganizarea Registrului 
fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor 
reglementate de politica agricola comuna 
Expunerea de motive a primarului comunei Colonesti judetul Bacau nr.2937 din 
22.04.2013 si raportul de specialitate al viceprimarului comunei Colonești judetul Bacău; 
În temeiul art.36 alin, art. 45 si art.115 alin 1 lit b, din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată cu completările şi modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE, 
 

Art.1. Se aproba depunerea documentației necesare în vederea acordării de subvenții 
pentru terenurile aparținănd UAT Colonești județul Bacău la APIA Podu Turcului, 
județul Bacău în suprafață de 0,91 ha livadă-meri și 0.50 ha arabil-porumb. 
Art. 2.  Se desemnează Primarul Comunei Colonesti dl.Mirzac Iancu Valentin să 
reprezinte interesele Comunei Colonesti, judetul Bacău,  şi să ducă la îndeplinire 
procedurile necesare. 
Art.3.  Secretarul comunei Coloneşti jud. Bacău va comunica pezenta hotărăre primarului, 
Instituţiei Prefectului si Compartimentului contabilitate din cadrul  Primăriei comunei 
Colonesti, judeţul Bacău.                                              
                                                                                                    Contrasemnează 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            SECRETAR COMUNA 
            Pădurariu Iordache Cristinel                                  Ionel Brandiu 
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