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nr. 47 din 28.03.2017
- privind aprobarea solicitării de către Asociaţia ,,Transhumanţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în
cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente
anului 2017, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2017;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/18.03.2010 –
privind participarea Comunei Vama Buzăului la constituirea Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”, ale
Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012 privind aprobarea concesionării,
prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului şi în
administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”,
precum şi ale contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi
Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”;
Având în vedere prevederile:
a. Ordinului nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul
2015 și a modului de aplicare a anumitor cerințe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, cu modificările și
completările ulterioare;
b. Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a
modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în
agricultura în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare;
c. Ordinului nr. 737/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice
și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu
modificările și completările ulterioare;
d. OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte
forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
e. Legii nr. nr. 104/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru
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modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
f. Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014-2020;
g. Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și
alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea
monedei euro, cu modificările și completările ulterioare;
h. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și
ecocondiționalitatea;
i. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și
completările ulterioare;
j. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) şi cel al art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă depunerea de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”, în campania 2017, la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Braşov, a cererii unice de plată pe
suprafaţa de păşune eligibilă, parte din izlazul Comunei Vama Buzăului şi care face obiectul contractului de
concesiune nr. 1262/18.04.2012.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. Lupu Eduard
Ionel – reprezentantul Comunei Vama Buzăului în cadrul Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului” şi
preşedinte al acestei asociaţii.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Asociaţiei
,,Transhumanţa Vama Buzăului” şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crinuța Camelia CHIRILAȘ

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

