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                                                        H O T Ă R Â R EA nr. 16 

                                                                 din 28.05.2020 
- privind aprobarea realizării anual a lucrărilor de curățire, întreținere și îmbunătățire a pajiștilor ce 

formează izlazul comunei Vama Buzăului prin activități executate de zilieri 

 

Consiliul Director al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”; 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.05.2020;  

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului remunerației brute orare pentru activitatea 

executată ca zilier în ce privește lucrările de curățire, întreținere, îmbunătățire și exploatare a pajiștilor ce 

formează izlazul comunei Vama Buzăului; 

În temeiul art. 12.3, din statutul Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 Art. 1: Se aprobă realizarea anual a  lucrărilor de curățire, întreținere și îmbunătățire a pajiștilor ce 

formează izlazul comunei Vama Buzăului prin activități executate de zilieri;  

Art. 2: Lucrările executate de către zilieri, se vor achita din plăţile primite în cadrul schemelor de 

sprijin pe suprafaţă, acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

Art. 3: Zilierii vor fi organizaţi în mai multe echipe ce vor desfăşura activitatea de curăţire pe trupuri 

de păşune diferite, fiind coordonaţi de către un şef de echipă desemnat din rândul lor. În cazul mai multor 

solicitări din partea zilierilor vor avea prioritate zilierii locuitori ai comunei Vama Buzăului şi membrii ai 

Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”; 

Art. 4: Lucrările de curăţire a trupurilor de păşune vor fi cele stabilite prin Programul Asociației 

„Transhumanța- Vama Buzăului” pentru perioada 2017-2020, iar modul de îndeplinire a lucrărilor va fi 

constatat de către o comisie de recepţie special constituită în acest sens de către preşedintele asociaţiei; 

Art. 5: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către preşedintele asociaţiei dl. VĂSIAȘI 

Daniel. 

 

           Preşedintele Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, 

                                      Daniel VĂSIAȘI 

 

 

 

 

     Secretarul General al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, 

                  Ardelean Gheorghe Daniel       

                                                                                                                                      3 ex.                                                                                                                                                           


