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HOTA H k RE
Cu privire la: aprobarea Planului tehnic de îm bunătăţim a p a jiş tilo r ia
Osica de Jos anu» 2012 - 2013
Având în vedere:
- raportul nr. 1186 din 26.04.2013, întocmit de domnul Barcan M & m , referent în
cadrul .compartimentului agricol, persoană desemnată pentru a reprezenta C o n s ilii Loca!
Osica de Jos în relaţia cu A.P.i.A O lt;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006. pemru aprobarea
schemelor de plăţi directe ş» piâţi naţionale directe complementare, c?r- se «r^nJă "'-n
agricultură.începând cu anul 2007, şi pentru modificarea m . 2 viin Legea pr.3ş/|ş;*V! privire:
societăţile agncole-şi alte forme de asociere în agricultură, cu modfocăriie ?? v.urrpietâril«
ulterioare;
■ prevederile Ordinului M.A D.R. nr. 246/2008, privind s&biinea mod iîu; da
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru ap'kx^'Sc
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe compternsnrare ;n s^r-::;•••■: •.apeLu.
pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agrornediu şi zona defavorizate, a
prin ordinul M A.D.R. nr 67/2011, ordinul M.A.D R. nr. 45/2011;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale "a.O-K
modificarea şi completarea Ordinuiui MADR nr.246/2008.
•• solicitarea Agenţiei de Plăti şi intervenţie pentru Agricultură -- Onntn?<
..
prin care se solicita numirea unu? administrator, în vederea depuneri.;, semn&ni
cererii unice de plată din campania 2013, pentru terenurile aflate “n patrimoniul Gons^ul
Local Osica de Jos;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii nr.32/2013. pentru aprobarea
formuiarului-tlp de cerere unică de plată pe suprafaţa pentru anul 2013;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionaia >r- a^rnir<is*î3?:*
publică, cu completările ulterioare:
- raportul de avizare nr. 1187 din 26.04 2013, al comisiei de specialiste
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
cetăţenilor, din cadru! Consiliului'Loca! Osica de Jos ;
Ţinând cont cie prevederile ari. 45 din Legea nr. 21S/2001
ic-.!
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publica locală,
CONSILIUL LOCAL QSiCA DE JOS
HO7 Ă RÂ ŞT E:
A r i 1. Se aprobă Pianul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor 2012-2 C^3,
conform anexei nr. 1. care tace'psrte inteorantâ din prezenta hotărâm.

Art.2. Consiliul Local Osica de Jos, împuterniceşte pe domnul Barcan Marin,
referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Osica de Jos,
administrator în vederea depunerii, semnării, modificării cererii unice de plată la A.P.I.A.Olt,
pentru suprafaţa de 66, 17 ha, teren aflat în patrimoniul Consiliului Local Osica de Jos, în
campania 2013 ;
Art. 3. Pentru suprafaţa de 66,17 ha teren aflat în patrimoniul Consiliului Local Osica
de Jos, nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită.
Art.4. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi va fi transmisă:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Olt,
- Primarului comunei Osica de Jos,
- Compartimentului agricol
- Compartimentului financiar-contabilitate
- A.P.I.A.Olt

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Torcea Daniela
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