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R A P O R T    

privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei  Păuleni-Ciuc 

 

În conformitate cu prevederile 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, ”modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte 

prin amenajamente pastorale. 

Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru 

toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ - teritorială în cauză, potrivit prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele 

metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 

Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de 

mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile locale pot 

aproba regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unităţii 

administrativ - teritoriale.  

Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru 

toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ - teritorială în cauză, întocmite de 

către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură sau de către 

specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, 

conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, 

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

În baza prevederilor art. 8 și art. 9 din Hotărârea Guvernului 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, ”modul de gestionare 

a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale, în condiţiile legii. 

 În condiţiile art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013  

Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate 

pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către 

specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură. 

Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 

ani. 
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Proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte în două exemplare, unul pentru 

consiliul local şi unul pentru direcţia pentru agricultură judeţeană. 

 Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin 

următoarele elemente:  

a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe 

teritoriul unităţii administrativ - teritoriale; 

b) descrierea solului şi a florei; 

c) capacitatea de păşunat a pajiştii; 

d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; 

e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative.” 

Față de cele de mai sus, 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, se 

propune adoptarea de către Consiliul Local al comunei  Păuleni-Ciuc a unei hotărâri, privind 

aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Păuleni-Ciuc , conform proiectului de hotărâre 

iniţiat în acest sens de primarul comunei.  
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