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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

      
    privind aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  suprafețele aparținând 
asociațiilor   din comuna Ceica,aflate în proprietatea privată a acestora. 

 
Consiliul Local al comunei Ceica, judetul Bihor: 
Având în vedere : 

            - Referatul de aprobare al proiectului  a d-nei primar Șovre Ana Livia cu privire 
la aprobarea amenajamentului  pastoral  pentru  asociațiile  din comuna Ceica,aflate în 
proprietatea privată a acestora,însoțit de raportul de specialitate întocmit de 
compartimentul agricol și fond funciar,precum și raportul de avizare al comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ceica, 
      -prevederile art. 6,alin.1(1),alin.2,alin.3,art. 9 alin.9  din OUG 34/2013  privind 
organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea 
si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; modificată și completată prin –Legea 
nr.86/2014,Legea nr.15/2015,OUG 3/2015 și OUG nr.15/2015,prin care consiliile 
locale sunt obligate să aprobe amenajamentele pastorale pentru toate pășunile de pe 
raza UAT-ului, 
       -Prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind 
organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe 
termen mediu si lung;   
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata  în anul 2010,   
  - prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune 
şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor; modificată  prin Ordinul 571/2015, 
     -prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii 
optime de animale pe hectar de pajiste; 
       - Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991;modificată prin HG 643/2017 și HG nr.214/2017, 

În temeiul art. 129, alin.(1), art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din OUG 
nr.57/2009-Codul administrativ, 

 
Consiliul local al comunei Ceica, 
 

HOTARASTE: 
 



    Art.1. Se aprobă  amenajamentul  pastoral pentru  suprafețele aparținând 
asociațiilor   din comuna Ceica,aflate în proprietatea privată a acestora,după cum 
urmează : 

Descrierea si identificarea bunului Păsuni proprietatea privata a asociațiilor 
urbariale din comuna Ceica din satele :Bucium,Ceica,Ceișoara,Cotiglet,Corbești 
și Incești  în suprafață totală de 950,5091HA după cum urmează : 
 

Nr.  
Crt.  

Denumire asociație urbarială Suprafaţa 
totală 
-ha- 
 

 
Titluri  de 
Proprietate 
 
 

Suprafața  
    -Ha- 
pășunabil 

1 ASOCIAȚIA URBARIAL Ă CEICANA  
 

106,9493 2131/2007 90,5 

2. ASOCIAȚIA URBARIAL Ă CODRUL VERDE INCE ȘTI  
 

28,4726 9994/2008 28,17 

3. ASOCIAȚIA URBARIAL Ă STEJARUL CEI ȘOARA  
 

209,1057 11697/2008 128,5 

4. ASOCIAȚIA URBARIAL Ă GORGANA CORBEȘTI  
 

114,0491 9983/2008 66,7 

5. ASOCIAȚIA URBARIAL Ă BELTE DUȘEȘTI  
 

186,325 20819/2015 174,9 

6. ASOCIAȚIA URBARIAL Ă BUCIUM  
 

70,1874 2158/2007 44,8 

7. ASOCIAȚIA URBARIAL Ă VALEA CERULUI 
COTIGLET  
 

235,42 9995/2008 86,34 

  950,5091  619,91 
              
      DIN TOTALUL DE 950,55091  HA PASUNE S-A ÎNTOCMIT 
AMENAJAMENT PASTORAL PE 619,91-  HA DIFEREN ȚA FIIND PA ȘUNE 
ÎMPĂDURITĂ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 330,5991  ha- 
 
       Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică la :Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
           -Primarului comunei Ceica 
           - Afişare și postare pe pagina de internet 
 
    Președinte de ședință                                    Contrasemnează 
                                                                           Secretar general 
            Vlad Flore                                     Dorel Octavian Goldea 
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