
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

                              
 H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.62/28.09.2018 
 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunea,  

proprietate privată a orașului Căzănești 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 21 DECEMBRIE 2018, 

Având în vedere expunerea de motive nr.6846 din 11.12.2018 a Primarului oraşului 
Căzăneşti;  

Examinând: 
- raportul nr. 6878 din 12.12.2018; 
- raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr.6943 din 
14.12.2018; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 8 și art. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 
și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și art. 
45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.62/28.09.2018 privind aprobarea 
amenajamentului pastoral pentru pășunea, proprietate privată a orașului Căzănești se modifică 
și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei orașului Căzănești și pe site-ul instituției 
https://primariacazanestiil.ro, prin grija Compartimentului Relații Publice și Secretariat. 
 Art.III. Primarul oraşului Căzăneşti şi compartimentele de specialitate vor aduce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
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