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           HOTĂRÂREA NR.40/02.06.2022 
pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 94/27.12.2021 cu privire la ‘’ELABORARE AMENAJAMENT 

PASTORAL’’  
Primarul comunei Arieșeni, județul  Alba, 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare nr.3847/02.06. 2022 întocmit de domnul primar, prin care se propune modificarea art. 1 
din HCL nr. 94/27.12.2021 cu privire la ‘’ELABORARE AMENAJAMENT PASTORAL’’;  

- Tabelul cu trupurile de pajiști Arieșeni, județul Alba înregistrat la Primăria comunei Arieșeni sub nr. 
3843/02.06.2022, întocmit de către Compartimentul R.A, din care reiese o suprafață de 2252,34  ha pajiști; 

- HCL nr. 44/2017 privind “Elaborare Amenajament Pastoral’’, pentru care s-a aprobat o suprafață de 2168 ha 
pajiști, suprafață care a reieșit din evidențele noastre; 
       -  HCL nr. 94/2021 privind “Elaborare Amenajament Pastoral’’, pentru care s-a aprobat o suprafață de 3264,04 
haa pajiști, suprafață care a reieșit din evidențele noastre; 
     - Raportul de specialitate nr. 3848/02.06.2022 al Compartimentului registru Agricol; 
   -  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3; 
         Prevederile: 
      - art. 5(3) punct 8, punct 10 și punct 13 din Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
      - art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 și art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică; 

În temeiul  art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art.1. Se modifică art. 1 din HCL nr. 94/2021 privind “Elaborare Amenajament Pastoral’’ și care va avea 
următorul conținut: 
              „Se aprobă elaborarea amenajamentului pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate pe UAT 
ARIEȘENI, în suprafață de 2252,34 ha”. 
       Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Pantea Gheorghe , primarul comunei 
Arieșeni, jud. Alba si compartimentul Registrul agricol. 
      Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
      Art.4 Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Alba, Primarului 
Comunei Arieșeni, Direcției de Agricultura Alba,Dosar/afișaj primărie.  

        contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                    pt. secretar general, 
  consilier local                                                                         inspector asistent 

Mădălin-Petru PETRUSE                                Ionel-Viorel BELEI 
 


