ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Ref. la imputernicirea primarului pentru depunere
cerere A.P.I.A pentru campania 2013
Consiliul Local al orasului Corabia, judetul Olt, avand in vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 5409/27.03.2013 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul de 5410/27.03.2013 al Compartimentul Agricol;
- Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiţtilor, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe,
aprobata prin Legea nr. 139/2007;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Art. 36 (1), (2) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In temeiul art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se imputerniceste primarul orasului Corabia, judetul Olt, Oane
Iulică, cetatean roman, nascut la data de 15.05.1959, domiciliat in orasul Corabia str. Fr.
Golesti nr.74 bl 36 sc. 1 et. 4, ap. 18, judetul Olt, posesor al C.I. seria OT nr. 595555, sa
semneze in numele si pe seama Consiliului Local al orasului Corabia si sa depuna la
A.P.I.A., Centrul Judetean Olt, cererea unica de plata pe suprafata in campania 2013, pe
suprafaţa de 17,98 ha, pentru terenurile aflate in patrimoniul orasului Corabia si in
administrarea Consiliului Local al orasului Corabia.
Art. 2. – Nu sunt depuse cereri în termen pentru concesionarea suprafeţei
respective şi nu a fost instituită taxă de păşunat.
Art. 3. –Se aprobă Planul Tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a păşunilor pe
anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Biroului Contabilitate, Compartimentului Agricol şi Prefectului Judeţului Olt.
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