
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Vânatori-Neamț, județul Neamț 

 
Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrată sub nr.283 din 
23.01.2019; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public 
şi Privat din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Vânători-Neamţ; 

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

-Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum și 
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 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; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, ale art.45, alin.1, și  ale art. 115 alin. (1), lit.b din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile aflate în extravilanul comunei Vânători-

Neamț, județul Neamț pentru perioada 2019-2029, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  

Art.2. Primarul comunei Vânatori-Neamț, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și 
va elibera, prin Compartimentul Registru Agricol, Cadastru-Fond Funciar, extrase din amenajamentul 
pastoral deținătorilor de terenuri în condițiile legii.  

Art.3. Extrasul din Amenajamentul Pastoral va cuprinde date despre suprafața, capacitatea de 
pașunat, lucrările de întreținere a pajistilor și perioada de execuție a acestora. 

Art.4. Secretarul comunei va prezenta comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.                                          
Nr.16 
Din 28.03.2019                 

Președinte de şedintă: 
Consilier, Vasile Ghe. URSACHE 

                                                                                
                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                          Secretar, 
                                                                                      Alina-Iuliana FLOŞ 

   
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  14 
   Pentru  :  14 
   Împotrivă:                        
   Abțineri :                                                                                      
 



PROIECT 
ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
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privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Vânatori-Neamț, județul Neamț 
 
Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
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-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 și art. 8 și 
art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum și 
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 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 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, ale art.45, alin.1, și  ale art. 115 alin. (1), lit.b din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile aflate în extravilanul comunei Vânători-

Neamț, județul Neamț pentru perioada 2019-2029, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  

Art.2. Primarul comunei Vânatori-Neamț, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și 
va elibera, prin Compartimentul Registru Agricol, Cadastru-Fond Funciar, extrase din amenajamentul 
pastoral deținătorilor de terenuri în condițiile legii.  

Art.3. Extrasul din Amenajamentul Pastoral va cuprinde date despre suprafața, capacitatea de 
pașunat, lucrările de întreținere a pajistilor și perioada de execuție a acestora. 

Art.4. Secretarul comunei va prezenta comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

 
Inițiator 

Primarul comunei Vânători Neamț, 
Maria PETRARIU 

Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                                                            Secretar, 

Alina-Iuliana Floş 
  



 
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
PRIMAR 
Nr. 283 din 23.01.2019 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Amenajamentului pastoral al 

 Comunei Vânatori Neamț, județul Neamț 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 34/2013, propun Consiliului local al comunei Vânători-Neamţ 
aprobarea proiectului de hotărâre. 
 
 

 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Maria Petrariu  



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 

Nr. 283 din 23.01.2019 
 

Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea  
Domeniului Public şi Privat 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al 

 Comunei Vânatori Neamț, județul Neamț 
.  

 
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. 

Potrivit prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, 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,  

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

Având în vedere că studiu repectiv a fost elaborat de grupul de lucru constituit în 
acest sens, se propune adoptarea de către Consiliul Local al comunei Vânatori Neamț a 
unei hotărâri, privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al comunei Vânatori Neamț 
conform proiectului de hotărâre iniţiat în acest sens de primarul comunei.  

 
  

 
Rotaru Natalia 

Inspector asistent CADPP 
 


