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JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA FARCAŞA 
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H O T A R A R E 

Nr. 16 din 25. 02. 2019 

privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente 
aflate pe teritoriul administrativ al comunei Farcasa, judetul Neamt 

 
 

 
Consiliul local al comunei Farcasa, judetul Neamt; 

Examinând referatul de aprobare înregistrat la nr. 826 din 21. 02. 2019, al d-nei Fedeleș 

Marcela, coordonatoarea grupului de lucru constituit la nivelul comunei Farcaşa pentru 

elaborarea proiectului amenajamentului pastoral al comunei Farcaşa; 

 Având în vedere prevederile: 

 art. 6 alin. (1) și (2)  și art. 9 alin. (9) din OUG nr. 34/2013, privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

 art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

 H.G. nr. 214/2017, pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti 
permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013; 

 H.C.L. nr. 51/2017, pentru aprobarea demarării procedurilor de realizare a 

amenajamentelor  pastorale pentru pajiştile permanente, cu completarile ulterioare; 

Tinand cont de avizul favorabil nr. 1235 din 21. 02. 2019 al Directiei pentru Agricultura 

Judeteana Neamt; 

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și 
art. 45 alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

 
 



HOTARASTE: 
 

         
  Art.1.- Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile  permanente aflate pe 
teritoriul administrativ al comunei Farcasa, judetul Neamt, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 
compartimentul registru agricol si compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Farcasa. 
              Art.3. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale,va comunica prezenta hotarare  
persoanelor, insitutiilor si autoritatilor interesate. 
 
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             Contrasemnează: 
                    Consilier local,                                       SECRETAR AL COMUNEI, 
                      Florin Jbanca                                                        Jr. Gabriela Petrescu 
 
 
 
 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 12 
voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, contra”, 0 ,, abţineri” şi 0 ,,nu au votat”, din 12 consilieri locali în funcţie.   

  
                      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA FARCAŞA 

CONSILIUL LOCAL              

 
HOTĂRÂRE 

 NR.16 din 25. 02. 2019 
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente 

aflate pe teritoriul administrativ al comunei Farcasa, judetul Neamt 
 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HĂRĂU, JUDEŢUL HUNEDOARA; 

 
 
 

Având în vedere: 
 Proiectul de hotărâre nr. 42 din 19.04.2017 iniţiat de către primarului comunei 

Hărău . 
 Expunerea de motive nr. 1299 din 19.04.2017 a primarului comunei Hărău privind 

amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a 
comunei Hărău 

 Raportul de specialitate nr. 2089 din 16.06.2017 al Compartimentului Investiții și 
Achiziții Publice; 

 Avizul nr.2131 din 19.06.2017 al Comisiei pentru probleme de administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor: 



 art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991; 

 art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti 
permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 
În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și 

art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
H O T Ã R Ã Ş T E: 

 
Art.1.- Se aprobă amernajamentul pastoral pentru pajiștile  din proprietatea privată 

a comunei Hărău, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.- Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 
Compartimentul Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate Imobiliară din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului  comunei Hărău. 

Art. 3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ 
în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4.- .- Prezenta hotărâre se comunică:     
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Hunedoara; 
- Primarului comunei Hărău; 
- Compartimentul Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
- Prin afişare 

 
                   Hărău, la 21 IUNIE 2017 

 
 
 
 
 
 

      Preşedinte de şedinţă,                            CONTRASEMNEAZĂ 
         Consilier,                                 Secretar, 

      Roznov Carmen Maria               Armeanca Angelica Viorica 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cvorum : consilieri în funcţie : 11, consilieri prezenţi :11, voturi « pentru » :11;  « împotrivă » : - ;  « abţineri »:  
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
PRIMAR 

Nr. 1299 din 19.04.2017 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Hărău 
 

Modalitatea de administrare a pajiştilor aparţinătoare unei localităţi, reprezintă felul 
în care se asigură managementul unei pajişti, respectiv organizarea, administrarea şi 



exploatarea pajiştilor permanentePentru aceste considerente rog consiliul local sa dezbata 
si sa adopte proiectul de hotarare in forma prezentata. 

În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajişti permanente, 
trebuie să fie utilizate atât instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente 
de ordin financiar fără de care nu ar fi posibilă materializarea măsurilor tehnice şi juridice. 

„Amenajamentul pastoral" reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 
organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor", în conformitate 
cu obiectivele de management al pajiştilor prevăzute în „Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

Conform HG nr. 1.064 din 11/12/2013, art. 9 - alin(1), amenajamentul pastoral 
cuprinde:  

a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul 
cadastral;  

b) determinarea suprafeţei pajiştii sau a porţiunilor din care se compune pajiştea, cu 
prezentarea denumirii, suprafeţei, vecinătăţilor şi a hotarelor; 

 c) descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii sau a diferitelor unităţi în 
cazul în care pajiştea se compune din mai multe porţiuni 

d) descrierea solului pajiştii;  
e) descrierea florei pajiştii;  
f) calitatea pajiştii;  
g) determinarea părţilor de pajişte care sunt oprite de la păşunat;  
h) perioada de păşunat;  
i) capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă;  
j) stabilirea căilor de acces;  
k) stabilirea surselor şi a locurilor de adăpat;  
I) locurile de adăpost pentru animale şi oameni;  
m) lucrările care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea fertilităţii 

solului;  
n) lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung;  
o) lucrările tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare. 

Utilizatorul pajiştii - „crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în 
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale orice tip de persoană 
juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, 
având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole 
specifice categoriei de folosinţă a pajiştii conform clasificării statistice a activităţilor 
economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animală". Regulamentul 
de utilizare şi gestionare al pajiştilor este inclus în „amenajamentul pastoral", iar 
„autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune 
sau închiriere a pajiştilor, amenajamentele pastorale şi condiţiile speciale de îndeplinire a 
contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Regulamentele de utilizare şi 
gestionare al pajiştilor trebuie să fie clare, concise şi să folosească un limbaj accesibil. In 
elaborarea rapoartelor de monitorizare a pajiştilor se va ţine cont de faptul că acestea vor 
reprezenta argumentele ştiinţifice pe baza cărora, factorii de decizie, vor lua deciziile 
adecvate privind măsurile de management necesare pentru gestionarea pajiştilor. 



Față de cele susmenționate inițiez proiectul de hotărâre privind privind aprobarea 
amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei 
Hărău, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al comunei Hărău. 
 
 
 

 
 
 
 

PRIMAR, 
ALBU WEBER LUCIAN MIHAEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 

Comisia pentru probleme de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe administrarea  
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ 
Nr. 2131 din 19.06.2017 
 
 
 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Hărău 
 
 

 
Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
servicii şi comerţ, luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei 
Hărău, constată că acest proiect reglementează în spiritul legii probleme de interes local 
care sunt legale şi oportune.  
 

Pentru aceste considerente avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
Consiliului local să-l dezbată si adopte în forma prezentată. 

 

 
 

 
 
 PRESEDINTE,      Membrii, 

  VEDINAŞ IOAN CĂLIN    DEHELEAN LUCIAN CORNEL 

IOHOM IOAN LADISLAU 

JIBETEAN IOAN DORIN 

POPA ANAMARIA ANCUŢA 

 



 
 
 

 


