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H O T A R A R E A  Nr. 37  
privind depunerea la AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃii în Agricultură, a cererii de 

plată pentru suprafaŃa de 145,68 ha islaz comunal 
 

 Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.03.2014;   
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 

Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei ;  

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
246/2008 privind stabilirea modului de implementare a condiŃiilor specifice şi a criteriilor de 
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăŃi directe şi plăŃi naŃionale directe complementare în 
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, 
modificat şi completat prin Ordinul nr. 67/2011  

În baza art. 36, alin. 9 din Legea administraŃiei  publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1)   din Legea administraŃiei  publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificarile şi completările ulterioare , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. (1) Se aprobă depunerea la AgenŃia de plăŃi  în  Agricultură, a cererii de plată pe 
anul 2014, pentru suprafaŃa de 145,68 ha islaz comunal, identificată potrivit anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
  (2) Pentru suprafaŃa prevăzută la alin.1 nu au existat solicitări de arendare, 
concesionare, închiriere sau folosinŃă.  
 Art.2. Se desemnează doamna Raiciu Elena - Cristina , inspector în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru Administrativ, în vederea depunerii cererii de 
sprijin şi a altor documente aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreŃinere a 
pajiştilor pentru suprafaŃa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre; 
 Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Poarta Albă- dl. Delicoti Vasile , să semneze 
DeclaraŃia de Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
 Art.4. Se aprobă Planul Tehnic de ÎntreŃinere şi ÎmbunătăŃire a pajiştilor aflate în 
proprietatea comunei  Poarta Albă, conform Anexei 3, care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre;  
 Art.5. – Se aprobă anularea taxei speciale de păşunat pe anul 2014.  
 Art.6. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului judeŃului 
ConstanŃa, Primar – dl. Delicoti Vasile, Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru 
Administrativ, d-nei Raiciu Elena - Cristina, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică 
prin afişare. 

Art.7.  Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 12  voturi „pentru”, 0   voturi 
„împotrivă” ,  0  abŃineri, din totalul de 12  voturi exprimate. 
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