
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 
Nr. 23938/19.11.2020 

                                                                                                     
                                                                                                                    Proiect                                        

                       
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în comisia de recepţie a 

lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni 
 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.  
23937/19.11.2020;  

În baza prevederilor  Ordinului nr. 541 din 25 august 2009 pentru modificarea şi 
completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor 
la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
 În temeiul prevederilor art. 129, alin.14, art. 136, alin. 10 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

  Art.1. –  Se desemnează în Comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi 
ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni d-l/d-na consilier local 
___________________.  
           Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
numite.  
 
 
                                   INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                  Prof. Gheorghe - Cătălin Coman 

 
                                                                                  AVIZAT 

                                                                                SECRETAR  GENERAL MUNICIPIU 
                                                                           Jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

Compartiment Fond funciar 
Compartiment arhivă, registru agricol 

Nr. 23942/19.11.2020  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 

Comisia de recepţie a lucrărilor  de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul 
Fălticeni 

 

               În conformitate cu Ordinul nr. 541 din 25/08/2009 pentru modificarea şi 

completarea Strategiei privind organizarea activitaţii de îmbunataţire si exploatare a pajiştilor 

la nivel naţional, pe termen mediu si lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, 

alimentatiei si padurilor si al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, O.U.G. 

3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-

2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 

forme de asociere în agricultură, Consiliul Local al municipiului Fălticeni a concesionat 

suprafaţa de 247,7353 ha păşune Asociaţiei Utilizatorilor de Păşune ’’Florina” din municipiul 

Fălticeni, pe o perioadă de 10 ani, pentru a beneficia de acordarea de plăţí directe necesare 

întreţinerii şi ameliorării păşunilor. 

          În scopul  verificării lucrărilor efectuate de către  Asociaţia Utilizatorilor de Păşune 

’’Florina” din municipiul Fălticeni,  s-a constituit o  comisie de recepţie a lucrărilor de 

întreţinere şi ameliorare a păşunilor din care face parte şi un consilier local. 

 În urma alegerilor locale din septembrie 2020 componenţa consiliului local este 

schimbata, motiv pentru care trebuie desmnat un alt reprezentant al deliberativului în 

această comisie. 

                                                                                                                                                            
 

Compartiment Fond funciar, 
Insp. Cioroianu Ileana 

 
 

Compartiment arhivă, registru agricol, 



Insp. Feraru Ioan - Gabriel 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 23937/19.11.2020 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 
Comisia de recepţie a lucrărilor  de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul 

Fălticeni 
 
 
 
             România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,  beneficiază de fonduri 
europene prin aplicarea schemelor  de plată unică pe suprafaţă . 
             Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică, trebuie 
îndeplinite anumite condiţii de eligibilitate . 
         Consiliul Local al municipiului Fălticeni a concesionat suprafaţa de 247,7353 ha 
păsune  Asociaţiei Utilizatorilor de Păşune ’’Florina ’’ din Municipiul Fălticeni , pentru a 
beneficia de acordarea de plăţi directe necesare întreţinerii şi ameliorării păşunilor din 
municipiul Fălticeni. 
         În scopul  verificării lucrărilor executate precum şi pentru justificarea cheltuielilor 
efectuate pentru plata forţei de muncă  de către  Asociaţia Utilizatorilor de Păşune ’’Florina ’’ 
Fălticeni,  din plăţile directe , a fost constituit comisia de receptie a lucrărilor de întreţinere şi 
ameliorare a păşunilor, prin Dispoziţia nr.438/25.04.2018. 
 Având în vedere noua componenţa a consiliului local, ca urmare a alegerilor locale 
din septembrie 2020, trebuie desemnat un alt reprezentat al deliberativului în comisia de 
receptie a lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunilor. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 
Comisia de recepţie a lucrărilor  de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul 
Fălticeni. 
 
 
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe - Cătălin Coman 
 

 


