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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de reabilitare şi admnistrare a suprafeţelor de păşune,  
parte a domeniului privat al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, pentru anul 2014 

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
27.02.2014; 
Având în vedere: 
Proiectul de hotărăre nr.672 din 19.02.2014 privind aprobarea programului de reabilitare şi 
admnistrare a suprafeţelor de păşune, parte a domeniului privat al comunei Coloneşti, 
judeţul Bacău, pentru anul 2014; 
Expunerea de motive nr.671 din 19.02.2014  a primarului comunei Colonesti judetul Bacau 
privind aprobarea programului de reabilitare şi admnistrare a suprafeţelor de păşune, parte a 
domeniului privat al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, pentru anul 2014- 
Raportul de specialitate nr.670 din 19.02.2014 al viceprimarului comunei Colonesti judetul 
Bacău privind aprobarea programului de reabilitare şi admnistrare a suprafeţelor de păşune, 
parte a domeniului privat al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, pentru anul 2014; 
Programul BVC pentru activitatea de administrare a păşunilor nr. 11 din 14.02.2014 depus 
de Asociaţia Judeteana a Crescătorilor de Ovine si Caprine ,,Proovis,, Bacau, înregistrat la 
Consiliul Local Coloneşti sub nr.601 din 14.02.2013.     
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;    
În temeiul art.36 alin.(1), alin. (2) lit.c) și d), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) coroborat cu 
art.115 alin (1) lit b) și art.117 lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată cu completările şi modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1) Se aprobă ca pentru anul agricol 2014-2015, 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 eliminare exces de umiditate , amenajare puncte apă, 
distrugere muşuroaie, brăzduire paralelă cu curbe de nivel, canale de coastă trasate pe 
direcţia curbelor de nivel, perdele de protecţie antierozionale (plantaţii silvice cu nuci), 
defrişări arboret, fertilizări organice si anorganice, supraînsămănţări conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărăre . 
           (2) Pentru lucrările ameliorative pe anul 2014 este prevăzută suma de 73.366,64 lei 
conform memoriilor tehnice insotite de devizele estimative atașate anexei care face parte din 
prezenta hotărăre. 
           (3) Lucrarea de fertilizare se va face de producătorii agricoli care utilizează păşunea 
sub directa coordonare a reprezentanţilor Consiliului local. 
 
Art.2. Redevența pentru anul 2014 este în sumă de 10901,84 lei. 
 
Art.3. Impozitul pe teren pentru anul 2014 este in suma de 2671 lei. 

 
Art.4. (1) Se desemnează d-nii consilieri locali Condurache Dănuţ, Dănăilă Andronic şi 
Dănăilă Corneliu 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 prevăzute la art. 1, 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.5.  Autoritatea executivă de la nivelul comunei Coloneşti, judeţul Bacău se va îngriji de 
punerea în aplicare a prevederilor prezentei lucrări. 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           Contrasemnează, 
                 Dănăilă Corneliu                                                  SECRETAR COMUNA 
                                                 Brandiu Ionel 
 
 
 
 
Nr.11 
din 27.02.2014 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu ….. voturi, …… voturi împotrivă 0 abțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de ……. consilieiri din 11 aleși. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


