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HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii Cererii unice de plată 

la APIA – Centrul Jude ean Dâmbovi aț ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 24.05.2013,ș ț
Având în vedere:

 Raportul Camerei Agricole din cadrul Primăriei Raciu, nr.  2354/ 30.04.2013, înso itț
de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu; 

 Prevederile  Ordinul  ministrului  agriculturii,  alimenta iei  i  pădurilor  şi  al  ministruluiț ș
administra iei publice ț nr. 226/235/2003;

 Adresa nr. 87/13.02.2013 din partea APIA – Centrul Jude ean Dâmbovi a;ț ț
 Prevederile  art.  6  din  Legea  nr.  52/2003,  privind  transparen a  decizională  înț

administra ia publică;ț
 Prevederile art. 36, alin. 4, lit. f şi art. 36, alin. 6, pct. 18 din Legea nr. 215/2001 a

administra iei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare;

În  temeiul  art.  45,  alin.  1,  i  art.  115,  alin.  1,  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001  privindș
administra ia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ț

HOTĂRĂ TE:Ș

Art. 1 Se aprobă depunerea de către viceprimarul comunei Raciu, dl. Voicu Nicolae, a
Cererii unice de plată pe suprafa ă de la APIA – Centrul Jude ean Dâmbovi a, aferentăț ț ț
anului 2013 pentru suprafa a de 245,06 ha de pă une apar inând domeniului public alț ș ț
comunei Raciu.
Art.  2 În scopul îmbunătăţirii  exploatării  pajiştilor aflate în domeniul public al comunei
Raciu, Consiliul Local îşi asumă următoarele obligaţii:

 Respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, aşa cum sunt ele stipulate de
legislaţia în vigoare;

 Consultarea crescătorilor de animale pentru stabilirea modului de gospodărire a
păşunii;

 Neutilizarea suprafeţelor de către alţi fermieri;
 Interzicerea depozitării deşeurilor pe aceste suprafeţe.

Art.  3  Cu  ducerea la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  obligă  primarul
comunei  Raciu  iar  cu  aducerea  acesteia  la  cunoştinţa  persoanelor  şi  instituţiilor
interesate se însărcinează secretarul comunei.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Secretar,
            consilier local Bucur Simona Roxana                                                jr. Zaharia Alin
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