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                                                                    HOTĂRÂREA NR. 36 

                                                                        DIN 31.03.2016 

    PRIVIND  STABILIREA SUPRAFEŢEI DE PĂŞUNE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIA A.P.I.A. ŞI 

  DESEMNAREA UNEI PERSOANE PENTRU A DEPUNE LA A.P.I.A. ARAD DECLARAŢIA DE ELIGIBILITATE 

                  PENTRU SUPRAFEŢELE DE PAJIŞTE UTILIZATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL PECICA 

   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, î tru it î  şedi ţa sa  ordi ară  di  data de 31.03.2016. 

         Având în vedere: 

       - Expunerea de motive a primarului Antal Petru, 

       -Rreferatul r. / . .  al doa ei Mladi  Teodora u atri uţii de şef serviciu registrul  

       agri ol şi adastru î  adrul aparatului de spe ialitate al Pri arului Oraşului Pe i a, pri  are  

       propu e suprafaţa de păşu e pe tru are se soli ită su ve ţia A.P.I.A.şi dese area u ei persoa e  

       pentru a depune la A.P.I.A. Arad de laraţia de eligi ilitate pe tru suprafeţele de pajişte utilizate de 

       ătre Co siliul Lo al, 

     - art. 36, pct.5.lit.b), art. 123 din Legea nr. 215/2001 – privi d ad i istraţia pu li ă lo ală, repu li ată 

       u odifi ările ulterioare, 

    - Legea r. /  privi d î fii ţarea, orga izarea şi fu ţio area Age ţiei de Plăţi şi i terve ţie  

       pe tru Agri ultură, I dustrie Ali e tară şi Dezvoltare Rurală, 

   -  Ordo a ţa de Urge ţă r. / . .  pe tru apro area s he elor de plăţi dire te şi plăţi  

       aţio ale dire te o ple e tare, are se a ordă î  agri ultură î epâ d u a ul  şi odifi area 

       art.  di  Legea r. /  privi d so ietăţile agri ole şi alte for e de aso iere î  agri ultură, 

    - Prevederile Legii r. /  privi d tra spare ţa de izio ală î  ad i istraţia pu li ă, 

    - Votul „pentru” a  15 o silieri, di  ei  i  fu ţie, fii d preze ţi  15 consilieri.   

     - I  te eiul art.   p t.  di  Legea /  a Ad i istraţiei Pu li e  Lo ale repu li ată, 

 

 



                                                                     HOTĂRĂŞTE                                 

Art.1.- Se sta iles  ur ătoarele suprafeţe de tere  pe tru are se va depu e la A.P.I.A. Arad ererea 
u i ă de plată pe suprafaţă î  a pa ia  astfel: C.F.  Pe i a- Top 306273, C.F. 306267 – Top 

306267, C.F. 306274 – Top ,î  suprafață totală de ,  Ha,  suprafeţe pe tru are u au fost 
depuse soli itări de are dare, o esiu e, î hiriere. 

Art.2.-  Se dese ează doa a Petra  Mari ela, etăţea  ro â , ăs ută la data de . . , u 
do i iliul î  oraş Pe i a, str. , r. , ide tifi ată u C.I. seria AR, r. , CNP 2670619020049     

pe tru a depu e la A.P.I.A. Arad de laraţia de eligi ilitate pe tru suprafeţele de pajişte e ţio ate la 
art.  al preze tei hotărâri.                                       

Art.3 -  Cu du ere la î depli ire a preze tei se î redi ţează pri arul pri  doa a Mladi  Teodora şi se 
o u i ă u:  

- Prefe tura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrative, 

- Doa a Mladi  Teodora, șef Servi iul Registrul Agri ol și adastru U.A.T. Pe i a. 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

              DEDIU SIMONA                                                                                    MOȚ ADELA 

 


