
R O M A N I A 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 

H O T A R A R E  
privind reorganizarea Comisiei pentru verificarea respectarii obligatiilor ce decurg din 

contractele incheiate cu organizatorii de stane pentru pajistile alpine inchiriate, precum si 
pentru celelalte izlazuri comunale din domeniul privat al comunei Cerasu 

 
 Vazand expunerea de motive a d-lui Duca Dumitru, primarul comunei Cerasu; 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii zootehniei nr.72/2002 si ale H.G.R. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare; 

- Ordinului nr.226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si 
exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.86/2014 pentru aprobarea O.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr.78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr.34/2013;  

 In temeiul prevederilor 36 alin.(2) lit.c) si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 
 
 Art. 1. –  (1) Se reorganizeaza Comisia pentru verificarea respectarii obligatiile contractuale ce 
decurg din contractele incheiate cu organizatorii de stane pentru pajistile alpine inchiriate, dar si pentru 
celelalte izlazuri comunale, in urmatoarea componenta: 

 Duca Dumitru, primarul comunei – presedintele comisiei; 
 Mirica Aurelian, viceprimarul comunei – secretarul comisiei; 
 Matiut Gheorghe, agent agricol – membru; 
 Mei-Rosu Constantin, consilier local – membru; 
 David Catalin-Victor, consilier local – membru. 
(2) Neindeplinirea, in termen de 15 zile calendaristice, de catre organizatorii de stane, a hotararilor 

luate de Comisia pentru cerificarea respectarii obligatilor contractuale, va duce la rezilierea contractului de 
inchiriere. 

Art.2. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate, 
precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei. 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
       CATALIN-VICTOR DAVID 
 
         Contrasemneazà: 
               Secretar, 
           Stelian David 
 

Cerasu, 29 iulie 2016. 
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