
 JUDEŢUL IALOMITA
 CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind stabilire suprafeţe pajişte şi împuternicire inspector cadastru pentru  depunere

documentaţie subvenţii

Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în şedinţă ordinară azi, 30
aprilie 2014,
Având în vedere:
-Expunerea de motive  prezentată de Primarul comunei Platonesti,
-Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea suprafeţei de  pajişte şi imputernicirea 
inspectorului  cadastru pentru depunerea documentaţiei pentru subvenţii,
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate
-necesitatea depunerii documentaţiei necesare pentru obţinerea subvenţiei pe suprafaţa de
izlaz pentru anul 2014 la Agenţia de Plăţi şi Implementare pentru Agricultură,
prevederile Legii Administraţiei Publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,
  In temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea Administraţiei Publice Locale 
nr.215/ 2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 la Centrul 
Judeţean Ialomita al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru suprafaţa de 
139,465 ha din izlazul communal(tarlalele:550/1=2,5541ha, T550/3=0,9399ha, T578=21,9410ha, 
T618/4=17,8659ha,T 742=5,4806 ha, T 741=7,1983 ha, T749/1=14 ha, T740/2=28 ha, 
T659/11=6,4852 ha, T662=35 ha).
Art. 2  Se aprobă depunerea declaraţiei de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte permanentă 
utilizate de către consiliile locale.
Art. 3  Se aprobă Planul de măsuri pentru întreţinerea izlazului comunal Platonesti pe anul 2014, 
- anexa nr. 1 la prezenta.
Art. 4. Se stabileşte ca perioadă de păşunat pe izlazul comunal 1.05.2014 - 30.11.2014.
Art. 5 Se împuterniceşte dl Ivanus Sebastian-inspector cadastru in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, să:depună documentaţiile necesare obţinerii sprijinului pe suprafaţă ce 
se va acorda în anul 2014, coordoneze activităţile privind administrarea suprafeţei de izlaz, 
urmărească îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul de măsuri pentru întreţinerea izlazului 
comunal Platonesti pe anul 2014 pentru toată suprafaţa.
Art. 6  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Platonesti.
Art. 7  Prezenta hotărâre va fi făcută publică şi se va com unica la:Instituţia Prefectului Judeţului 
Ialomita,Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul judeţean 
Ialomita,Compartimentelor secretariat şi financiar contabil din cadrul aparatului de lucru al 
primarului.

Presedinte de sedinta                                                                                    contrasemneaza      
                                                                                                                         Secretar

Nr.21
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.04.2014



     

  Anexa nr. 1 IaH CL nr. din 30.04.2014

PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎNTREŢINEREA IZLAZULUI COMUNAL
PLATONESTI PE ANUL 2014

1. Curăţirea izlazului comunal de resturile vegetale rămase din anul anterior.
Termen: sfârşitul lunii aprilie-10 mai.
Răspunde: inspector cadastru Ivanus Sebastian

2. Administrarea de îngrăşăminte chimice şi tratament pe întreaga suprafaţă.
Termen: luna mai.
Răspunde: inspector cadastru Ivanus Sebastian

3. Construirea unor fântâni în zona izlazului aferent satelor Platonesti şi  Lacusteni
achiziţionarea unui bazin de înmagazinare apă.
Termen: lunile mai - iunie.
Răspunde:. inspector cadastru Ivanus Sebastian

4. Tăierea cioatelor diferiţilor arbuşti care apar pe păşune.
Termen: permanent.
Răspunde: inspector cadastru Ivanus Sebastian

5. Distrugerea muşuroaielor de cârtiţă.
Termen: permanent.
Răspunde: inspector cadastru Ivanus Sebastian

6. Strângerea resturilor menajere, materialelor plastice, a PET-urilor şi altor gunoaie.
Termen: permanent.
Răspunde: inspector cadastru Ivanus Sebastian

7. Distrugerea mărăcinilor din izlazul comunal.
Termen: sfârşitul lunii iunie.
Răspunde: inspector cadastru Ivanus Sebastian

8. Efectuarea de lucrări mecanice de întreţinere a păşunii.
Termen: permanent.
Răspunde:. inspector cadastru Ivanus Sebastian


