
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL
COMLINEI LISA

- Privind stabilirea suprafetelor de teren care vor fi declarate la APIA in anul
2013 si desemnarea persoanei care va depune cererea

Consiliul local al comunei Lisa, judeturl Brasov, intrunit in sedinta de indata Ia data de
10.05.2013,

Analizand referatul intocmit de compartimentul agricol, in vederea obtinerii
subventiei pentru pasunile comunale,

Yazand avizul favorabil al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-
sociala, buget- finante, administrarea patrimoniuluipublic si privat al comunei , agricultura ,

silvicultura , gospodarie comunala si protectia mediului din cadrul Consiliului Local ,

Avand in vedere prevederile art.36 alin (1), art.Ilg si ar1.120 din Legea nr.2|5l200|
privind administratia publica locala, coroborat cu prevederile art. 858-875 Noul Cod Cvili ,
privitoare la proprietatea publica,

Tinand cont de Regulamentul Clonsiliului European , nr.79612004, precum si de
prevederile ar1,5 din Ordinul MADR nr.24612008, legea nr.2I4l20Il

In temeiul art.45 si ar1.115 lit.b clin Legea nr.2I512001 privind administratia publica
locala, republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art.l . Se aproba depunerea cererii de plata pentru suprafata totala de319,23 ha, asa
cum apare in blocurile frzice enumerate in anexa laprezentahotarare 

"

Art.2. Pentru suprafetele de teren cuprinse in anexa la prezenta hotarare nu au fost
formulate cererei de inchiriere, concesionare sau arendare de nici o persoana fizicasau juridica.
Consiliul Local al Comunei Lisa isi desfasoara activitatea agricola pe aceste suprafete de teren.

Art3. Consiliul local al comunei Lisa, judetul Brasov isi insuseste Declaratia de
Eligibilitate prevazuta in anexa nr.1 la formuiarul tip de cerere unica de plata pe suprafata
2013 declaratie care este necesara in vederea obtinerii subventiei pentrupasunile comunale pe
care le administreaza pe raza comunei Lisa, anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.4. Se imputerniceste dl.Greavu Sorin Nicolae , primarul comunei Lisa sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege in vederea intocmirii dosarului necesar obtinerii
subventiilor pentru pasunile comunale in anul 2013.
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REFERAT

privind stabilirea suprafetelor de teren pentru care se va depune cererea
la APIA si desemnarea persoanei pentru depunerea cereii.

In vederea beneficierii in continuare de subventie pentru terenul
agricol,este necesara stabilirea suprafetelor de pasune pentru care care se va
depune cererea de sprijin pe suprafata la APIA pentru anul 2013.In anexa la
prezentul referat sunt identificate suprafetele pe blocuri fizice.Suprcfata
totala este de 379,23ha.

Pentru aceste suprafete nu s-a solicitat incheierea unor contracte
de concesiune,arendare sau inchiriere si sunt folosite de Consiliul Local al
comunei Lisa.

Fata de cele prezente este necesara adoptarea unei hotarari de
consiliul local prin care sa se aprobe aceste suprafete a fi declarate la APIA.

Compartimentul agricol,
. Gavrila Viorica


