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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 
 

HOTĂRÂREA nr.7 
din 29.03.2013 

privind constatarea inexistenţei cererilor din partea crescătorilor de 
animale pentru arendare, concesionare, închiriere sau folosinţă 

gratuită a suprafeţelor de pajişti permanente şi aprobarea depunerii 
cererii de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2013 

 
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 29 martie 2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul proiectului 
de hotărâre ; 

 raportul compartimentului registrul agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ; 

 prevederile art.6 alin.1 coroborat cu art.7 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi 
plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 prevederile art.5 alin.7 din Ordinul nr.246/2008 al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stabilirea modului de 
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate 
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului 
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate ; 

 prevederile art.1 alin.2 din Ordinul nr.541/2009 al Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 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 ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi 
al ministrului administraţiei publice nr.226/235/2003 ; 

 prevederile art.8 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor ; 

 prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
   În temeiul prevederilor art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Constată inexistenţa cererilor din partea crescătorilor de animale 
pentru arendare, concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită a 
suprafeţelor de pajişti permanente, aflate în domeniul privat al comunei 
Largu ; 
Art.2 Aprobă depunerea cererii de sprijin pe suprafaţă la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, filiala Buzău pentru 691 ha pajişti comunale 
din totalul celor 795 ha; 
Art.3 Împuterniceşte pe domnul Neculai Stănel, primarul comunei Largu, cu 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică şi 
comunicată autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 
 
 
 
               Președinte de ședință, 
        consilier local, Manta Nicușor                       contrasemnează, 
                                                                              secretarul comunei, 
                                                                                Bordea Stelică 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Largu din data de 29.03.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 10 consilieri locali în funcţie . 
 
 
 
 
 
 
 
 


