
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL lOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind achizi ţionarea unei remorci de tractor pentru intreţinerea si exploatarea 

islazului comunal al comunei Colonesti jud. Bacau din beneficiile Asociaţiei 
Judetene a Crescătorilor de Ovine si Caprine ,,Proovis,, Bacau,  

Consiliul local al comunei COLONEŞTI, judeţul BACĂU întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 27.02.2013; 
Avănd în vedere: 
Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor;  
Ordinul 541/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea 
activităţii de îmbunătăţiri si exploatarea pajistilor la nivel national pe termen mediu si 
lung, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor si 
Ministerul Administraţiei Publice nr. 226/235 din 2003;    
Expunerea de motive a primarului comunei Colonesti judetul Bacau; 
Programul BVC pentru activitatea de administrare a păşunilor nr. 4 din 23.01.2013 depus 
de Asociaţia Judeteana a Crescătorilor de Ovine si Caprine ,,Proovis,, Bacau, înregistrat 
la Consiliul Local Coloneşti sub nr.658 din 18.02.2013.  
Oferta nr.304 din 18.02.2013 înreg.la S.C.,,General Confort” Bacău;    
În temeiul art.36 alin (1), (5) lit a, alin. (6) lit.a pct.3, alin (4) lit f art. 45 alin. 3 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 achiziţionarea unei remorci de tractor pentru intreţinerea si exploatarea 
islazului comunal al comunei Coloneşti jud. Bacău în suprafaţă de 133,54 ha din 
beneficiile Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Ovine si Caprine ,,Proovis,, Bacau. 
Art.2.  Remorca va fi utilizată şi folosită la intreţinerea si exploatarea islazului comunal al 
comunei Colonesti jud. Bacau sub directa supraveghere  şi cordonare a Consiliului Local 
Coloneşti judeţul Bacău. 
Art.3.  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul Comunei 
Coloneşti jud. Bacau. 
Art.4.  Secretarul comunei Coloneşti jud. Bacău va comunica pezenta hotărăre Instituţiei 
Prefectului si Compartimentului contabilitate din cadrul  Primăriei cominei Colonesti, 
judeţul Bacău.                                              
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         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            SECRETAR COMUNA 
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