
              ROMANIA
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea HCL nr.17/25.02.2010 privind organizarea activitatii de 

pasunat si a transhumantei, pe teritoriul orasului Breaza, pentru anul 2010.

Având în vedere expunerea  de motive nr.64108/08.06.2010 formulată  de membrii  Comisiei 
pentru Agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.8527/17.06.2010 intocmit de dl. Radu Cristian, reprezentantul Biroului 

Agricol-Cadastru; 
- avizul Comisiei pentru agricultura din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.8528/17.06.2010 al secretarului orasului Breaza;

În conformitate cu:
- prevederile Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire  si  exploatare a pajistilor  la 

nivel  national,  pe  termen  mediu  si  lung,  aprobata  prin  Ordinul  Ministrului  Agriculturii, 
Alimentatiei si Padurilor nr. 226/2003; 

- dispozitiile Legii zootehniei nr.72/2002 modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin. (1), (2) lit.”c” coroborat cu alin. (9) si ale art.115, alin. (1) 

lit.  “b”  coroborate  cu  art.  45  alin.  (3)  din  Legea  215/2001  privind  administratia  publica  locala, 
republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.I. Art.1  din  HCL  nr17/25.02.2010  privind  organizarea  activitatii  de  pasunat  si  a 
transhumantei, pe teritoriul orasului Breaza, pentru anul 2010, se completeaza cu trei alineate care vor 
avea urmatorul cuprins:

„Art.1 (3) Crescatorii de animale individuali sau asociati pot incheia contracte de pasunat pe o 
perioada  de  maxim 5 ani,  in  vederea  obtinerii  dreptului  de folosinta   pentru  suprafate  din  izlazul 
localitatii.

(4) Contractele de pasunat se incheie de Primarul orasului Breaza, pe baza avizarii cererii de 
catre comisia de specialitate pentru agricultura si aprobarii Consiliului Local.

(5) In contract se vor stipula obligatiile crescatorilor de animale privind executarea lucrarilor de 
intretinere a izlazurilor, prevazute la art.3 din HCL nr.17/25.02.2010 privind organizarea activitatii de 
pasunat si a transhumantei, pe teritoriul orasului Breaza, pentru anul 2010”.

Art.II. Pentru izlazurile pentru care nu s-au incheiat contracte de pasunat se vor invoi animalele 
in  conditiile  stabilite  prin  HCL  nr.17/25.02.2010  privind  organizarea  activitatii  de  pasunat  si  a 
transhumantei, pe teritoriul orasului Breaza, pentru anul 2010”.

Art.III. Celelalte  dispozitii cuprinse in HCL nr.17/25.02.2010 privind organizarea activitatii de 
pasunat si a transhumantei, pe teritoriul orasului Breaza, pentru anul 2010” raman nemodificate.

Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: 
Prefecturii Prahova, Biroului Agricol - Cadastru si Serviciului Financiar Contabil.  

Preşedinte de Şedinta                                                                                  Contrasemnează:
     Consilier local,                                                                                          Secretar oras,
      Enache Ion                       Moldoveanu Elena 
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