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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea efectuării lucrărilor de curăţire şi întreţinere a păşunii  oraşului Huedin 
 

         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară  din data de 25.03.2011 
Având în vedere adresele nr. 189/16.02.2011 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură -  Centrul judeţean Cluj,  prin care  se solicită  depunerea documentatiei pentru 
suprafetele de pasune , respectiv clarificari in legătura cu cererea unică de plată pe suprafata aferenta 
anului 2009 – 2010, şi a suprafetelor cuprinsde in blocurile fizice utilizate cu această destinatie, şi  
referatul nr. 3829/2010, înaintat de serviciul comunitar de cadastru şi agricultura.  

Tinand seama de proiectul de hot[r\re nr. 2740/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Adm.Publică la şedinţa din data de 25.03.2011.  
 Luând în considerare  Ordinul M.A.D.R nr. 541/2009, şi nr. 41/2010, respectiv art.v  art. 36, 
alin. 2, lit.c, şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 
286/2006. 
  

H O T A R A S T E 
 

  
 Art.1. Se aprobă efectuarea lucrărilor de curăţire şi întreţinere a păşunii oraşului Huedin, a 
lucrărilor de investiţii,  repararea şi amenajarea – adăpătorilor pentru animale, a jgheaburilor pentru 
adăpat, amenajarea împrejmuirilor cât şi a drumurilor de acces spre păşune. 
 Art.2. Se aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea întocmirii 
documentelor şi evidenţelor  privind alocarea sumelor necesare şi modul de gestionare a acestora. 
 Art.3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Huedin, în vederea efectuării demersurilor către 
APIA , privitor la gestionarea subvenţiilor care vor fi alocate, cât şi a modului de folosire a acestora.   

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  serviciul  de cadastru şi 
agricultura din cadrul Primăriei Huedin. 

 
 
 

Nr. 49/25.03.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 13 
       Votat  pentru :  13 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


