ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL COMUNEI ZEMES
PROIECT HOTARARE
NR. ……..DIN …………..

PROIECT H O T Ă R Â R E
privind aprobare planului de amenajare, întreţinere şi exploatare a suprafeţelor de
pajişte-păşune, aflate în administrarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale Zemeș
Primarul Comunei Zemeș, județul Bacău
Văzând
- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003;
- Ordonanţa Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea
absorbţiei sumelor alocate prin FEADR si prin FEP;
- Ordinul 384/12.06.2009 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru
măsurile 214 „Plaţi de agro mediu”, 211 „Sprijin pentru zona montană
defavorizată” şi 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană”
din PNDR 2007- 2013;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007, aprobată prin Legea 139/2007;
- Ordinul Comun nr. 15/56/2008 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru adoptarea bunelor condiţii
agricole şi de mediu în România;
- Ordinul Comun nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici
agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;
- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste
ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în
cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul
respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al
Consiliului in ceea ce priveste ecocondiţionalitatea in cadrul schemei de ajutoare;
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- Ordinului Comun nr. 226/235/2003 Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi al Ministerului Administraţie publice, pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe
termen mediu şi lung;
- Cererea doamnei Apostolescu Rodica nr 7220/05.10.2011
- Planul de amenajare, intretinere si exploatare a suprafetelor de pajiste –
pasune depus de Asociatia Crescatorilor de Animale Zemeș inregistrat cu nr
6157/10.09.2011.

PROPUNE:

Art. l. - Se aprobă Planul de amenajare, întreţinere şi exploatare a

suprafeţelor de pajişte-păşune, aflate în administrarea Asociaţiei Crescătorilor de
Animale Zemeș, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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