ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
PRIMAR

DrsPozrTrE

privind nominalizarea membrilor grupului de lucru pentru intocmirea amenajamentelor
pastorale valabile pentru pajigtile permanente aflate pe unitateit administrativ teritoriali
Fundu Moldovei

Primarul comunei Fundu Moldovei, judelul Suceava,

Avind in vedere:
Referatulinregistrat la nr,1282 din 27,02,2018, intocmit de secretarul comunei;
Adresa nstitu[iei Prefectului - judelul Suceava nr, 3904/1 0l 19.02.2018',
I

Prevederile art.9 alin.9) gi 10) din Ordonanfa de Urgenli a Guvernului nr.34/23.04,2013
privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor perrnanente gi pentru modificarea
gi completarea Leqiifonduluifunciar nr. 18/1991, cu modificdrik: Ei completdrile ulterioare

Prevederile ar1. 63 alin. (1) lit.d), alin.(5) lit.a gi e) gi art,65 din Legea nr,21512001 a
administrafiei publice locale, republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
in temeiul art.68 alin. (1)gi aft. 115 alin, (1) lit.a) din Legea nr.21512001- a administraliei
publice locale, republicat6, cu modificirile gi completirile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. Se nominalizeazd domnul Ciumiu Mihai - viceprimarul comunei Fundu Moldovei 9i
doamna Raia luliana - inspector asistent in cadrul Compartimentului rela[ii cu publicul, secretariat
gi registrul agricol, in vederea constituirii grupului de lucru pentru intocmirea amenajamentelor
pastorale valabile pentru pajigtile permanente aflate pe unitatea administrativ teritoriali Fundu
Moldovei.

Art.2. Primarul comunei Fundu Moldovei va duce la indr:plinire prevederile

prezentei

dispozi[ii,

,Avizat pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI,
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ROMANh
JUDETUT SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
Nr. 1282 DIN 27.02.2018

REFERAT

$alvariu Aurica

- secretarul

aduc la cunoEtinld faptul

comunei Fundu Moldovei, judelurl Suceava, prin prezenta vd

ci la data de 27.02.2018

s-a inregistrat adresa lnstituliei Prefectului

Judelul Suceava nr.3904/10119.02.2018 prin care se solicita ca pdni la data de23.02.2018
comunice actul administrativ privind nominalizarea persoanelor care

si

si

-

se

facd parte din grupul de

lucru, in vederea emiterii ordinului prefectului pentru intocmirea amenajamentului pastoral valabil
pentru toate pajigtile permanente aflate pe unitatea administrativ teritoriald, fapt pentru care se
impune emitere unei dispozilii in acest sens.
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