
Buletin de vot 

Consiliul Director al Asociației „Transhumanța Vama Buzăului” 

28.05.2020 

 

 

Se bifează cu “X” opțiunea dorită 

 

 

1. Aprobarea raportului de activitate al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului” pentru anul 

2019 

DA NU ABȚINERE 

   

 

2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori a Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului” pentru 

anul 2019 

DA NU ABȚINERE 

   

 

3. Aprobarea modului de executare al bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

4. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2019; 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

5. Aprobarea însuşirii lucrărilor executate, a serviciilor prestate şi a bunurilor achiziţionate de 

către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, pe parcursul anului 2019; 

DA NU ABȚINERE 

   

 

6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama 

Buzăului” pentru anul 2020; 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

 

7. Aprobarea Anexei nr.2 din Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nr.619/06.04.2015, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale nr.44/24.02.2017, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nr.38/19.02.2018, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.90/2019 și Ordinul 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.32/29.01.2020, referitoare la 

“CENTRALIZATORUL privind acordul, datele de identificare, numărul de animale pe fiecare 

membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui membru” 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

8. Aprobarea depunerii de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”, în campania 2020, la 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Braşov, a cererii unice de 

plată pe suprafaţa de pajişte ce  face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012, 

a Actului adiţional nr.1 din data de 10.05.2013 și a Actului adiţional nr.2 din data de 19.09.2016 

 

DA NU ABȚINERE 

   



 

9. Aprobarea utilizării fondurilor obţinute de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

prin depunerea cererii unice de plată - campania 2020  pentru suprafaţa de pajişte ce face  

obiectul contractului de concesiune nr.1262/18.04.2012, a Actului adiţional nr.1 din data de 

10.05.2013 și a Actului adiţional nr.2 din data de 19.09.2016, de către Asociaţia “Transhumanţa 

– Vama Buzăului” 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

10. Aprobarea încetării calităţii de membru şi avizarea unor cereri de retragere 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

 

11. Aprobarea acceptării de membrii noi în cadrul Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului” 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

12. Aprobarea realizării anual a lucrărilor de curăţire, întreţinere și îmbunătăţire a pajiştilor ce 

formează izlazul comunei Vama Buzăului prin activități executate de zilieri 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

13. Aprobarea desemnării și autorizării organizatorilor de stână conform Regulamentului privind 

organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, aprobat prin H.C.L. nr. 

44/25.03.2016, modificat și completat prin H.C.L. nr. 33/29.03.2019 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

14. Aprobarea achiziționării și efectuării în fiecare an (sezon pastoral), a tratamentelor pentru ovine 

și bovine, proprietate a membrilor Asociației “Transhumanţa – Vama Buzăului” 

 

DA NU ABȚINERE 

   

 

15. Aprobarea prețului pentru paza la ovine (inclusiv tratamentele sanitar-veterinare) și prețului 

pentru paza la bovine (exclusiv monta sau I.A.) aferent perioadei de desfășurare a sezonului 

pastoral 2020 

DA NU ABȚINERE 

   

 

       16.Aprobarea recunoașterii de către Guvernul României a Asociaţiei “Transhumanţa Vama   

Buzăului”, ca fiind de utilitate publică; 

Votant 

 

Numele și prenumele Semnătura 

 

 

 

 

 

 


