
 

 

 

 
privind aprobarea  

 
 
 
         Consiliul local al comunei Ceica întrunit în 
data de 22 decembrie 2021,
  
         Având în vedere: 
  
         -proiectul de hotărâre
        -referatul de aprobare al vi
        -raportul compartimentului de specialitate din cadrul
 primarului comunei Ceica nr.
        -Hotărârea Consiliului Local al comunei 
amenajamentului  pastoral ,a  închirierii paji
Ceica, a, Contractului de închiriere 
închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privat
încărcăturii maxime de animale /ha de paji
            -Hotărârea Consiliului Local a
privind aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru 
din comuna Ceica,aflate în proprietatea privat
       - O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
18/1991, cu modificările și complet
       -H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonan
organizarea, administrarea ş
completarea Legii fondului 

COMUNA  CEICA 
CONSILIUL LOCAL CEICA 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

 complet ării amenajamentului pastoral al Comunei Ceica

Consiliul local al comunei Ceica întrunit în ședin ță extraordinar
data de 22 decembrie 2021,  

râre al viceprimarului comunei Ceica nr.83/21
referatul de aprobare al viceprimarului comunei Ceica  nr.206/
raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al

nr.212/21.12./2021; 
rârea Consiliului Local al comunei Ceica nr.28/19.02.2018 privind aprobarea 

amenajamentului  pastoral ,a  închirierii pajiştilor din proprietatea privata a comunei 
Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de 

închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Ceica 
turii maxime de animale /ha de pajiște. 

rârea Consiliului Local al comunei Ceica  nr.103 din 21 noiembrie 2019                     
privind aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  suprafețele apar

late în proprietatea privată a acestora. 
O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea 

i pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
completările ulterioare; 

1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
 funciar nr. 18/1991, cu modificările și complet

 

 

rii amenajamentului pastoral al Comunei Ceica  

 extraordinar ă de îndat ă în 

1.12/2021; 
/21.12./2021; 

aparatului propriu al 

nr.28/19.02.2018 privind aprobarea 
tilor din proprietatea privata a comunei 

model cadru, în vederea atribuirii contractelor de 
 a comunei Ceica și  aprobarea  

nr.103 din 21 noiembrie 2019                                                               
ele aparținând asociațiilor   

O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
i completarea Legii fondului funciar nr. 

1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
 a Guvernului nr. 34/2013 privind 

şi pentru modificarea şi 
i completările ulterioare; 



       -H.G. nr. 214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea 
fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de 
pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 
        -ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia 
studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a 
stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale 
ale suprafeţelor de pajişti permanente; 
        -Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind 
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi 
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
210/2009 și nr. 541/2009; 
        -Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administratia publică, cu 
modificările și completările ulterioare,  
        -Avizul  comisiiei de specialitate ale consiliului local al comunei Ceica, respectiv 
comisia  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget- 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie co 
munală, servicii şi comerţ, 
 
            În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c, alin.(7) lit.r) alin. (14); art 139 alin. 1, art 
196 alin.1 lit a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;; 
 
            Consiliul local al comunei Ceica, 
 
 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
      Art.1. Se aprobă completarea Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna 
Ceica, județul Bihor  revizuit,pentru suprafața de  1150,23 HA, prevăzut în anexa, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Art. 2. Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care 
se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 
ani. 
. 
 
 



 
 
 
       Art.3. Prezenta hot ărâre se comunic ă cu :  
 
 

           -Institu ţia Prefectului – Jude ţul Bihor 

           -Primarului comunei Ceica 
 

               -DADR BIHOR 

           -dosarul ședin ței 

           -  monitorul oficial local 
 

 

 

    Președinte de ședin ță                                                         Contrasemneaz ă 

                                                                                                Secret ar general 

            Bulc ău Petru                                                                Dorel Octavian Goldea 

 

 

 

 

 

Nr.92 din 22 decembrie 2021                                                    Consilieri total=13                                                                        
                                                                                               consili eri prezen ţi -  13 
                                                                         Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  

 

 
 
 
 



 


