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Judeţul Gorj 

Consiliul local Bălăneşti 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 7 / 2020 

privind  stabilirea perioadei de pășunat pentru anul 2020, la nivelul  

comunei Bălănești, județul Gorj 

 

                          D-l Ovidiu PUNGAN, primarul comunei Bălănești, județul 

Gorj, având în vedere : 

      -Referatul de aprobare, raportul de specialitate și rapoartele de 

avizare la proiectul de hotărâre inițiat ; 

 -Adresa nr. 2292/03. 03. 2020 emisă de Agenția de Plăți și               

Intervenție pentru Agricultură, Centrul județean Gorj ; 

-O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ; 

-Normele Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/11. 12. 

2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 ; 

-Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de 

plăți prevăzute la art. 1, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în 

perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 

agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare 

pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 

terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020 ; 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2015, pentru aprobarea 

schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 

2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum 

și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, 

prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

104/2015, cu modificările și completările ulterioare ; 



-Ordinul nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordinului 

Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru 

aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a 

modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1, 

alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 

de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a 

condițiilor specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, 

prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020 ; 

                           În temeiul art. 129, alin. (1), (7), lit. r) și art. 139, alin. (1) și 

(3) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art. 1   Se aprobă pentru anul 2020,  perioada de pășunat la nivelul 

U.A.T. – comuna Bălănești, județul Gorj, în intervalul 15 aprilie – 15 

octombrie 2020. 

 Art. 2    Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bălănești, județul Gorj va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei. 

Art. 3   Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștiință publică și se va 

comunica instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general 

al comunei Bălănești, județul Gorj. 

 

               Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa 

ordinară din 13 martie 2020,  cu un număr de  11 voturi pentru, din numărul 

de  11 consilieri în funcţie. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        Consilier local ,                                                                            

PĂPURICĂ-POPESCU Gabriela                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                            Secretar general U.A.T., 

                                                                    HORHOIANU Cristian-Laurenţiu 
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