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 din 03.02.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.40 

privind constituirea Comisiei de verificare a respectării măsurilor pentru folosirea pășunilor din comuna Bod , 

Județul Brașov 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.3019 /03.02.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE , Secretar General; 

▪ Art.9, art.11 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată 

și completată prin Legea nr. 16/2016 privind aprobarea OUG nr.15/2015 pentru modificarea art. 

2, lit.d din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și 

pentru modificarea și completarea OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care 

se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 

privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură; 

▪ Legea nr.44/19.01.2018 pentru modificarea şi completarea 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; 

▪ Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea 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, actualizată; 

▪ Legea nr. 32/16.01.2019 a zootehniei; 

▪  Prevederile ar.54 din Regulamentul de organizare a pășunatului pe raza administrativ-

teritorială a comunei Bod, județul Brașov , aprobat prin HCL 66/30.04.2020;  

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se numește Comisia de verificare a respectării măsurilor pentru folosirea pășunilor din comuna Bod, 

Județul Brașov, în următoarea componență: 

 

1) Miruna-Ștefania LUCHIAN-Inspector Compartimentul  Agricol; 
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2) Maria SPANACHE-Inspector Compartimentul  Urbanism; 

3) Flavius-George GORGAN-Responsabil pe probleme de Mediu. 

Art.2 Comisia de verificare a respectării măsurilor pentru folosirea pășunilor din comuna Bod, Județul Brașov 

va avea următoarele atribuții principale: 

a) controlul menținerii suprafețelor de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 in Registrul agricol; 

b) controlul modului in care se aplica si se respecta prevederile din amenajamentele pastorale și 

prevederile Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Bod; 

c) controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate 

sau închiriate. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1 din 

prezenta dispoziție. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


