
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA  NR.38 
DIN 08.04.2013 

 
PRIVIND STABILIREA SUPRAFEłEI DE PĂŞUNE PENTRU CARE SE SOLICITĂ 
SUBVENłIA A.P.I.A ŞI DESEMNAREA UNEI PERSOANE PENTRU A DEPUNE LA  A.P.I.A.  
ARAD DECLARAłIA DE ELIGIBILITATE  PENTRU SUPRAFEłELE DE PAJIŞTE 
UTILIZATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL 
 
 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din data 
de 08.04.2013 
            Având în vedere: 
          - raportul nr. 3056/05.03.2013 al doamnei Petran Marinela şef serviciu Registru Agricol prin 
care  propune stabilirea suprafeŃei de păşune pentru care se solicită subvenŃia A.P.I.A şi desemnarea 
unei persoane pentru a depune la  A.P.I.A.  Arad declaraŃia de eligibilitate  pentru suprafeŃele de 
pajişte utilizate de către Consiliul Local 
           - Expunerea de motive al Primarului oraşului Pecica cu privire la stabilirea suprafeŃei de 
păşune pentru care se solicită subvenŃia A.P.I.A şi desemnarea unei persoane pentru a depune la  
A.P.I.A.  Arad declaraŃia de eligibilitate  pentru suprafeŃele de pajişte utilizate de către Consiliul 
Local 
        - invitaŃia APIA Arad de depunere a cererii unice de plată  
        - art.36 punctul 5 litera “b“ , art. 123 din Legea nr.215/2001 –privind administraŃia publica 
locala republicată cu modificările ulterioare 
       -  Legea nr. 1/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei de PlăŃi şi 
Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală 
       - OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăŃi 
directe şi plăŃi naŃionale directe complementare, care se acordă în agricultură începand cu anul 2007, 
şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăŃile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică  
- votul ,,pentru” a  17  consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi  17, 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale,republicată 
                                 
                                         HOTĂRĂŞTE  
ART.1. – Se stabilesc următoarele suprafeŃe de teren pentru care se va depune la APIA Arad 
cererea unică de plată  pe suprafaŃă în campania 2013 astfel: CF 306273 top.306273, CF 306267 top. 
306267, CF 306274 top. 306274, suprafeŃe pe care nu au fost depuse solicitări de arendare, 
concesiune, închiriere.  
ART. 2 – Se desemnează doamna Petran Marinela, cetăŃean român, născută la data de 19.06.1967, 
cu domiciliul în oraş Pecica, str. 113, nr. 7, identificată cu C.I. seria AR nr. 224838, CNP 
2670619020049 pentru a depune la  A.P.I.A.  Arad declaraŃia de eligibilitate  pentru suprafeŃele de 
pajişte menŃionate la art. 1 al prezentei hotărâri. 
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin doamna Petran 
Marinela şef serviciu Registru Agricol şi se comunică cu:                            

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
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