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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea unei comisii de verificare a modului in care sunt exploatate pajistile permanente in 

comuna Blajel; 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2021, 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 1179/22.03.2021 initiat de 

consilier local Costin Nicolae, cuprins la pozitia 4 a Ordinii de zi, prin care se solicita adoptarea unei hotarari 
privind constituirea unei comisii mixte care sa verifice modul de exploatare al pajistilor permanente de pe 
terioriul UAT,  

Avand in vedere raportul nr. 1229 din 25 martie 2021 al secretarului general, ca si compartiment de 
resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 29 martie 
2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Date fiind prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,  

În temeiul prevederilor art. 127 si ale 129 alin. (2) lit. “c”, coroborat cu alin (6) lit. “a” si alin (14) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se constituie, pe durata determinata, comisia de verificare a modului in care sunt exploatate 

pajistile permanente in comuna Blajel;  
(2) Se desemneaza ca membri, reprezentanti ai Consiliului Local urmatorii consilieri locali: Costin Nicolae, 
Fagadar Ioan si Andrei Nicusor. 
(3) Comisia se va completa cu 2 functionari publici, desemnati din aparatul de specialitate al primarului 

Art. 2. Membrii comisiei isi vor desfasura activitatea in perioada 01.04.2021 – 15.04.2021 avand 
urmatorul mandat: 
- Sa verifice modul in care chiriasii isi indeplinesc obligatiile privind intretinerea suprafetelor inchiriate, 

respectiv executarea lucrarilor de igienizare si curatare necesare utilizatii eficiente a suprafetelor exploatate 
precum si respectarea incarcaturii de animale/ha, in corelare cu suprafetele utilizate.  

- Sa prezinte Consiliului Local un Raport întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate care va 
cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul pasunatului  

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, membrilor comisiei, compartiment administrativ şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
Nistor Ionut Gheorghe             Secretar general   
                                       Ghiorghe Ioana 
Nr. 18/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 30 martie 2021 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” 1 vot „impotriva” (dl Boesan Mihai) si 1 „abtinere” (dna Roman Alina) din 
numărul total de 11 consilieri in functie   


