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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de reabilitare a suprafeţelor de păşune,  
Parte a domeniului privat al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, perioada 2011 - 2012 

 
 

 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
29.02.2012; 
 Având în vedere: 
- 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 Minisrtului 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. 25 din 22.02.2012 depus de 
Asociaţia Judeteana a Crescătorilor de Ovine si Caprine ,,Proovis,, Bacau, înregistrat la Consiliul 
Local Coloneşti sub nr.546 din 23.02.2012.     
 În temeiul art.36 alin 5 lit a, 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.(1) Se aprobă ca pentru anul agricol 2011-2012, pe păşunile date în concesiune către 
Asociaţia Judeteana a Crescătorilor de Ovine si Caprine ,,Proovis,, Bacau în suprafaţă de 133,54 ha 
să se efectueze lucrări de defrişări arboret pe suprafaţa de 61,53 ha pentru care se va cheltui 
17.228,648 lei, cheltuieli cu achizitionarea îngrăsăminte chimice pentru care se va cheltui 12.844 
lei. 

          (2) Lucrarea de fertilizare se va face de producătorii agricoli care utilizează păşunea 
sub directa coordonare a reprezentanţilor Consiliului local. 

 
Art.2.(1) Se desemnează d-nii consilieri locali Puiu Constantin şi Adragăi Remus în calitate 

de reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Coloneşti pentru a face parte din comisia de 
recepţie a lucrărilor de reabilitare a păşunilor, parte a domeniului privat al comunei Coloneşti. 
                      (2) La finalizarea lucrărilor de defrişare arboret şi fertilizare se va întocmi proces 
verbal de recepţie care va fi semnat de reprezentantul Asociaţiei Judetene a Crescătorilor de Ovine 
si Caprine ,,Proovis,, Bacau şi reprezentanţii Consiliului Local. 
 

Art.3.  Autoritatea executivă de la nivelul comunei Coloneşti, judeţul Bacău se va îngriji de 
punerea în aplicare a prevederilor prezentei lucrări. 
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