ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORAŞUL TĂLMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.126/2008
privind modificarea pct.3 din anexa 1 la HCL nr.230/2007.CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.05.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând raportul nr.4818/2008 întocmit de referent agricol din cadrul Primăriei Oraşului
Tălmaciu prin care se propune , in urma sedintei cu crescatorii de animale din orasul Talmaciu ,
modificarea pct.3 lit.a din anexa 1la HCL nr.230/2007 in sensul ca se vor repartiza suprafetele de
pasunat numai pentru bovine in trupurile "Lunca Cibinului" si "La Cetate" iar cabalinele vor pasuna
in trupul "Piatra" pe timp de zi insotite de pastor;precumşi expunerea de motive a primarului
oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate;
In baza art.2 lit.b,c.si d cap.VI din Ordinul Ministrului Agriculturii , Padurilor si Dezvoltarii
Durabile nr.226/2003 pentru aprobarea strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si
exploatare a pajistilor la nivel national pe termen mediu si lung;
In baza art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala,
HOTARASTE:
Art.unic- Se modifica pct.3 alin.1,2 si 3 din anexa 1 din HCL 230/2007 care va avea
urmatorul continut:
Se vor repartiza suprafetele de pasunat ,tinand cont de specia de animale, cu urmatoarea
ordine de prioritate la pasunat:
-pentru bovine:
a) oras Talmaciu: trupurile- "Lunca Cibinului " in suprafata de 96,39 ha;
-"La cetate" in suprafata de 15,76 ha;
b)sat Talmacel:trupurile:-Meia in suprafata de 21,88 ha;
-"Lunca Larga" in suprafata de 18,76 ha;
-"Valea Mosului"
-"Muntele Boilor" in suprafata de 281, 02 ha;
-pentru cabaline si bovine:
a)oras Talmaciu:trupul "Piatra" in suprafata de 27,25 ha, iar preţul închirierii este de 1450
lei/an pentru persoanele care închiriază terenul pentru păşunat.
Adoptată in Talmaciu la
08.05.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
OANCEA IOAN
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SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Prefectură,1ex.dos.sed.,1ex.dos.hot.,1ex.primar, 1ex.rg.ag., 1ex.afişare
6ex.

