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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.32 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente de pe raza Municipiului Husi 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

           Avand în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente de pe raza 

Municipiului Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond funciar, 

protectia mediului inconjurator. 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti. 

            In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) si (3) din Ordonanta de Urgenta 

nr.34/23.04.2013, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 

si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 si a Hotararii de 

Guvern nr.1064/11.12.2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.U.G.nr.34/23.04.2013, prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) coroborat cu alin. 5 

lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. - Se aproba Regulamentul cu privire la organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente de pe raza Municipiului Husi, inventariate prin hotarari 

de consiliul local, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare 
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Art.2. - Se aproba capacitatea de pasunat specifica fiecarei specie si categorie de 

animale astfel: 

 
Categoria de animale Coeficientul 

de conversie 

Capete / UVM Incarcatura 

optima 

(nr.animale/

ha.pajiste) 

Tauri, vaci si alte bovine de mai 

mult de 2 ani, ecvidee de mai mult 

de 6 luni  

1,0 1,0 3 

Bovine intre 6 luni si 2 ani 0,6 1,6 4,8 

Bovine de mai putin de 6 luni 0,4 2,5 7,5 

Ovine 0,15 6,6 19,8 

Caprine 0,15 6,6 19,8 

    
         Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

 
                                                                                                HUSI, 27 februarie 2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               Contrasemneaza, 

          Liviu Iacob                                                              Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 


