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H O T Ă R Â R E A  nr.32
din data de 29.12.2016

Privind scăderea chiriei, impozitului, majorărilor şi dobânzilor aferente pentru suprafeţele de păşune 
închiriate de către crescătorii de animale de la u.a.t. comuna Buneşti, care sunt împădurite şi 

declarate neeligibile de APIA.
 

                               Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică, lunară, ordinară în  data de 29.12.2016, 

                              Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti, privind scăderea 
chiriei, impozitului, majorărilor şi dobânzilor aferente pentru suprafeţele de păşune închiriate de către 
crescătorii de animale de la u.a.t. comuna Buneşti, care sunt împădurite şi declarate neeligibile de APIA, 
însoţit de raportul viceprimarului şi avizat de comisiile de specialitate,  
  
                           Luând în considerare:
 cererile, formulate de unii proprietari de animale din comuna Buneşti, privind scăderea chiriei pt. 

suprafeţele de păşune închiriate de la comuna Buneşti şi care sunt împădurite şi declarate neeligibile de 
APIA;

 O.U.G. nr.34/2013, actualizată, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/2013;
 Ordinului comun al MADR şi MAI nr.541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind 

organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 
aprobată prin ordinul comun al MAAP şi MAI nr.226/235/2003;

 HCL Buneşti nr.18/05.05.2015 atribuirea directă a păşunii comunale către membrii colectivităţii locale.

                               Având în vedere prevederile art.9, alin.(2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; ale Normelor metodologice pentru aplicare prevederilor OUG nr.34/2013, coroborate cu 
prevederile art.36, alin.(2), lit.(c); alin.(5), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,

                               În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1:  Pentru anul 2016 se aprobă scăderea chiriei, impozitului, majorărilor şi dobânzilor aferente pentru 
suprafeţele de păşune închiriate de către crescătorii de animale de la u.a.t. comuna Buneşti, care 
sunt împădurite şi declarate neeligibile de APIA.

 
Art.2:  Scăderea se acordă în baza unui act adiţional la contractul de închiriere, întocmit pe baza unor 

documente justificative, respectiv cererea solicitantului, cererea unică de plată 2016 -declaraţia de 
suprafaţă sau anexa 27 de la APIA.

Art.3:  Primarul comunei Buneşti împreună cu compartimentul financiar-contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                           SECRETAR   
            Gheorghe MONEA                                                    Adrian Gheorghe PĂLĂŞAN

 
Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 10; voturi  pentru = 9; împotrivă = 0; abţineri = 1. 
Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2  ex.difuzare.


