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CONSILIUL DIRECTOR                                                                              -PROIECT DE HOTĂRÂRE-                                               

                                                    H O T Ă R Â R EA nr. 13 

                                                               din 28.05.2020 
- privind 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 adițional nr.2 din 

data de 19.09.2016, de către Asociaţia “Transhumanţa – Vama Buzăului” 

 

Consiliul Director al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”; 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.05.2020;  

Analizând proiectul de hotărâre privind 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 adițional nr.2 din data de 19.09.2016, de către Asociaţia “Transhumanţa – Vama 

Buzăului”; 

Văzând prevederile contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi 

Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, a actului adiţional nr. 1 și a actului adițional nr.2 aferente acestuia; 

Cunoscând prevederile Art. I, pct. 5 din Legea 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 modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 

agricultură; 

Având în vedere prevederile actului constitutiv şi ale statutului Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”; 

În temeiul art. 8.2. din statutul Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, 

 

                                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă utilizarea 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 

adițional nr.2 din data de 19.09.2016, de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”; 

 

           Art.2: Fondurile menţionate la art.1, se vor utiliza pentru îmbunătăţirea, întreţinerea şi menţinerea în 

bune condiţii agricole şi de mediu a suprafeţei 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 adițional nr.2 din data de 

19.09.2016, precum şi pentru implementarea programului asociaţiei, fără o distribuire a acestor sume către 

membrii asociaţiei; 

  .   

           Art.3: Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Preşedintele şi Consiliul Director al 

Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”.  
 

      Preşedintele Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, 

                             Daniel VĂSIAȘI                      

 

                                                           Secretarul General al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, 
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