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 H O T Ă R Â R E A  NR. 19/2021 

                privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau 

deținătorilor legali  ale acestora din municipiul Brad 
 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 23/11830/09.02.2021 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 23/11829/09.02.2021 al Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor 

legali ai acestora din municipiul Brad;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 20/11853/19.02.2021, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

 Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului 

Brad, respectiv:  raportul nr. 17/14688/23.02.2021 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

 În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de 

calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte precum și ale  H.G. nr. 1064/2013 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1,  alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. s, alin. 14,  art. 139 alin. 1  

și ale art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum și  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

     Art. 1. – Stabilește perioada de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor 

legali ale acestora din municipiul Brad, pentru anul 2021, astfel: 

 a.  - pentru zonele joase, începând cu data de 21 aprilie până la data de 31 octombrie; 

 b.  - pentru zonele mai înalte, începând cu data de 1 mai până la data de 31 octombrie. 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Compartimentul 

Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art.  4.  – Prezenta se comunică:  

   - Prefectului Judeţului  Hunedoara;  

   - Primarului Municipiului Brad;  

    - Compartimentului Agricol și Cadastru. 
 

 

 

 

  

 

 

 

Brad, 25.02.2021              
 

 

 

 

                         

                  

                                                      Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                               SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                                  Carmen – Irina Bora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 17  voturi “pentru” 

           


