
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea lucrarilor de  curățire și întreținere  a pășunii orasului Huedin, a depunerii

cererii pentru suprafața de  286,89 ha ,  la APIA Huedin          

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  29.03.2013.
Având în vedere necesitatea depunerii cererii unice de plată către A.P.I.A, aferentă anului

2013, cât și a documentației pentru suprafața de 286,89 ha pășune , respectiv  referatul nr.
2241/25.03.2013, înaintat de serviciul comunitar de cadastru şi agricultura. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2242/2013 înaintat de primar și avizat de comisia
economică la ședința din data de 25.03.2013.

Luând în considerare  Ordinul 67/2011  M.A.D.R care modifică Ordinul 246/2008 a M.A.D.R, a
Ordinului 37/2012 a M.A.D.R privind aprobarea formularului – tip de cerere unica de plata pe
suprafata pentru anul 2012, 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 Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  depunerea  cererii unice  de plată  de către Consiliul local Huedin,  pentru
suprafața de pajiști  de 286,89 ha, și a Planului tehnic privind lucrările de efectuat,  pentru campania
derulată în anul 2013 , la APIA – Centrul Judetean Cluj.

Art.2.  In anul 2013 pentru suprafața de 286,89 ha,  a existat  o cerere depusă pentru
repartizare suprafețe pajiste, find calificată ca neconformă și nu a fost aprobată.

Art.3. Se aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea întocmirii documentelor
şi evidenţelor  privind alocarea sumelor necesare şi modul de gestionare a acestora.

Art.4. 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.5.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează   Primarul  Orasului
Huedin, și  Serviciul  Comunitar de Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 38/29.03.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan
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