
  

                                       

                                 
                           

 

privind aprobarea constituirii perimetrelor de ameliorare pentru terenurile degradate în suprafață 
de 17,0698 ha  la locul numit „HARA” și în suprafață de 14,5044 ha la locul numit „JIDOGINA” în 

scopul efectuării lucrărilor de ameliorare prin împădurire  

 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 78 alin. (2) și alin. (3), art. 82 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

b) art. 53 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare;  

c) Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;  

d) Hotărârii Guvernului nr. 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de 

specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;  

              

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 20 din 22.03.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 1544/22.03.2021   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  1548/22.03.2021;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism;  

d) adresa nr. 3604 din 08.02.2021 a Consiliului Județean Suceava și circulara nr. 2262/20/2 

din 10.02.2021 a Instituției Prefectului-județul Suceava;  

 

        în temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1)  lit.b)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1.- Se aprobă constituirea perimetrelor de ameliorare în scopul efectuării lucrărilor de 

ameliorare prin împădurire, pentru următoarele terenuri degradate:  

- trup „Hara”, în suprafață de 17,0698 ha, nr. cadastral 30123, înscris în CF nr. 30123, categoria 

actuală de folosință- pășune,  care face parte din domeniul privat al comunei Horodniceni;  

- trup „Jidogina”, în suprafață de 14,5044 ha, nr. cadastral 31503, înscris în CF nr. 31503, categoria 

actuală de folosință- pășune, care face parte din domeniul privat al comunei Horodniceni;  

   

   Art. 2. – Se mandatează primarul comunei Horodniceni, prin aparatul de specialitate să întreprindă 

măsurile necesare în vederea obținerii deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă pentru  
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  suprafețele de teren de la art. 1 propuse a fi împădurite, dată de către direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

   

    Art. 3. – Cheltuielile necesare pentru întocmirea documentației de amenajare a perimetrelor de 

amelioare se va suporta din bugetul local, cu respectarea legislației privind achizițiile publice.  

     

    Art. 4. -  De la data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2011 își 

încetează aplicabilitatea. 

 

    Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se 

publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 07 aprilie 2021 

Nr.  20 

 

                                   

 

 

  Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară 
din data de 07.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

Președinte de ședință,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
V a s i l e  F L O R E A  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

