ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivelor si a activităţilor programului de dezvoltare durabila a comunei in vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, dezvoltării economice – sociale a comunei, stopării degradării si reabilitării pajiştii
comunale si punerea ei in valoare in anii 2013-2020

Consiliul local al comunei Hârtop,Judeţul Suceava, având in vedere:
Expunerea de motive prezentată de domnul Grădinariu Toader, primar al comunei Hârtop, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr. 3704 din 5.08.2013;
- Raportul compartimentului agricol, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat
sub nr. 3844 din 19.08.2013;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului
din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop, judeţul Suceava;
- raportul de avizare al Comisiei, pentru administraţia publica locala, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii si
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- Prevederile OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- Prevederile ordinului nr. 226 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,
- In conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire
a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul
politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. 5 lit. b, alin. 6, lit. a, pct.18, art. 45 alin. (3), art. 123, din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă obiectivele si activităţile programului de dezvoltare durabila a comunei in vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, dezvoltării economice – sociale a comunei, stopării degradării si reabilitării pajiştii
comunale si punerea ei in valoare in anii 2013-2020, conform anexei 1 ce face parte integranta a prezentei hotărâri.
Art.2.Se aproba înfiinţarea plantaţiei de nuc pe suprafaţa pajiştii comunale de 236,6 Ha (pretabile,
degradate), conform anexelor 2a si 2b, ce face parte integranta din prezenta hotărâre cu distante mari intre pomi (nu
mai mult de 50 de arbori/Ha), in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene 1120/2009, fără a afecta suprafaţa
destinata pentru păşune, diminuarea calităţii ierburilor perene si încărcăturii cu animale UVM/Ha.
Art.3.Se aprobă participarea ca membru a Consiliului Local la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Rurala.
Art.4.Se aproba împuternicirea primarului comunei dl. Grădinariu Toader , (posesor CI seria SV, nr.676688,
CNP 159092033795, cu domiciliul in comuna Hârtop), sa semneze actele constitutive ale Asociaţiei;
Art.5. Se aproba împuternicirea reprezentantului legal din partea Consiliului Local, dl. Bulgariu Gavril, (posesor
C.I. seria SV, nr.693152, CNP 1660801330787, cu domiciliul in comuna Hârtop) in Consiliul Director al Asociaţiei ;
Art.6.Se aproba echipa de elaborare a studiului de fezabilitate si implementare a programului formata din Prof.
Dr. Valentin Fetcu, Dr. Ing. Rosca Constantin, reprezentantul legal al Consiliului Local, Preşedintele Asociaţiei, Directorul firmei
de consultanta din cadrul programului, Grupul de economişti si ingineri din cadrul programului (5 persoane).

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarului comunei Hârtop prin
compartimentul de specialitate.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicata Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţa,
Ion HREŢCANU
Hârtop, 26 septembrie 2013
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Secretar comună,
Elena COSTAN
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