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H O T Ă R Â R E 
 
 REFERITOR LA:  atestarea suprafeţei de 91,00 ha, păşuni permanente ca fiind eligibilă pentru 
solicitarea sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plată  Unică pe Suprafaţă   ( SAPS ) în campania 
2011. 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Pentru obţinerea sprijinului financiar din fondurile comunitare prin Schema de Plată  Unică pe 
Suprafaţă  ( SAPS ) în campania 2011, este necesară emiterea unei Hotărâri de Consiliu care să ateste că 
suprafaţa de 91,00 ha ocupată de păşuni permanente pentru care s-a cerut sprijin financiar este eligibilă, în 
sensul că pentru această suprafaţă de teren nu se încasează taxe de păşunat şi nu face obiectul unor 
contracte de arendă, concesiune sau închiriere. 
 AVÂND ÎN VEDERE: 

  -  Raportul de specialitate nr. 4517/22.03.2011 al Serviciului Cadastru, Agricultură, Protecţia 
Animalelor, din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
 -     Art. 5. pct. 7 din Ordinul 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor 
specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri şi sesizări a 
Consiliului local Caracal; 
 -  În temeiul art. 45 ( 1 ) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART. 1. –  Se atestă că suprafaţa de 91,00 ha, ocupată cu păşuni permanente pentru care se solicită 
sprijin financiar conform Schemei de Plată  Unică pe Suprafaţă  ( SAPS ) în campania 2011, este eligibilă 
în sensul că pentru această suprafaţă de teren nu se încasează taxe de păşunat, nu face obiectul unor 
contracte de arendă, concesiune, sau închiriere şi nu au existat solicitări în acest sens. 
 ART. 2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
         ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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