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p.iuina aprobarea proie*urui r*:ffi::m,:,:;9,1133.1,'",.".,,ei Le{cayri, judelur raqi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2079,

Av6nd in vedere:
- Planul de amenajament pastoral pentru comuna Lefcani qi proiectul de hotdrAre

nr.7893125.09.2019 privind aprobarea planului, proiect iniliat de viceprimarul comunei,

domnul Marcel Tdfrtd, in temeiul dispoziliilor art.136 alin.(l) din OUG nr.5712019 -
Codul Administrativ;

- Avizul comisiei pentru activitatea in domeniul economic din cadrul consiliului local
Lelcani pentru proiectul de hotirAre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor

art.l36 alin.(6) din OUG nr.5712019 - Codul Administrativ;
- referatul nr. 7232125.09.2019 intocmit de compartimentul pentru administrarea gi

exploatarea domeniului public Ei privat al comunei Lelcani privind aprobarea

documentafiei - Plan de amenajament pastoral al comunei Lelcani;
- referatul de motivare nr.7894125.09.2019 intocmit de domnul viceprimar Marcel T[r?!d

privind aprobareaPlanului de amenajament pastoral pentru comuna Lelcani, judeful Iaqi;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalS in administra{ia publicd
locald;

examinfind prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.9 alin.(9) din
Ordonanla de Urgen!6 a Guvernului nr.3412013 privind organizarea, administrarea qi

exploatarea pajiEtilor permanente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991;Hotdr6rea Guvernului nr. 64312017 privind modificarea qi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.3412013; HG nr.l064l20l3 privind
Normele'metodologice pentru aplicarea OUG nr.34120t3;

In temeiul art.l96 alin.l si art. 240 alin.(l) din OUG nr. 5712019 Codul
administrativ,

*19T4R t$TE:



Art.l Se aprobd proiectul Planului de Amenajament Pastoral al comunei Lefcani,
judelul Iaqi, conform anexei care face parte dinprezenta hotdrAre.

Art,2. Primarul, viceprimarul gi compartimentul pentru administrarea domeniului

public Ei privat al comunei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul consiliul local va comunica o copie a prezentei hotarari primarului,

viceprimarului,compartimentului pentru administrarea domeniului public qi privat al

comunei, Direcliei pentru AgriculturS Judelean[ Iaqi si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.

O copie a prezentei hotArari va fi afiqati la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunoqtin{d publicl

Datd" astdzi: 3 0.09.20 1 9

;:W,,,
Vizat CFP,

insp. Paul C.qs7
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