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Nr.21407 din 03.08.2021
Primarul comunei Bod, județul Brașov
In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul:
PROIECT de HOTĂRÂRE
privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei
Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” (Gorgan)
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr.21409/03.08.2021, întocmit de Primarul comunei Bod;
▪ Raportul de specialitate nr.21295/02.08.2021, întocmit de Miruna-Ștefania LUCHIAN, Inspector –
Compartimentul Agricol;
▪ HCL nr.143/2018 privind aprobarea instituirii și declarării obiectivului „La Stejari„-Arie Naturală
Protejată de Interes Local;
▪ HCL nr. 98/2018 privind însușirea și aprobarea ”Studiului pedo-stațional complex pentru conservarea
speciilor de floră și faună locale din comuna Bod, județul Brașov”;
▪ Prevederile Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei
Bod, județul Brașov, aprobat prin HCL nr. 66/30.04.2020;
▪ Amenajamentul pastoral al pășunilor proprietate privată a comunei Bod;
▪ OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
▪ Extrasul CF nr.106328;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 Consiliul Local al comunei Bod își însușește și aprobă Lista nominală a persoanelor care au solicitat iarbă
de coasă, cu titlul gratuit în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari”(Gorgan), conform ANEXEI
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Persoanele care au solicitat și au primit iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local”La Stejari”(Gorgan) sunt crescători care au animalele în ciurda satului. Costurile aferente lucrărilor vor fi
suportate de către solicitanți.
ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate.
Inițiator,
Primarul comunei Bod,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Daniela-Laura AXENIE
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016
în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod.
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