
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL GIROV

HOTARAREA

rur.9din 30.01.2019
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru paji$tile

din comuna Girov, iudetul Neamt

Consiliul Local al comunei Girov,.judetul Neamt,

Av5nd in vedere:
-referatul de aprobare inregistrat cu nr. f29127.O1.2019 al secretarului comunei ;

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului

com u nei Gir ov nr1 30 / 2L.O!.201,9.;
- Expunerea de motive a primarului comunei Girov inregistrata sub nr.731/71.O1,.7019

Prevederile:_, 
=- O.U.G. nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea Si exploatarea

paii5tilor permanente gi pentru modificarea 5i completarea Legii fondului funciar nr.

78/L99t,
cu modificirile gi completSrile ulterioare;

-H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 34/2013 privind

organizarea, administrarea 5i exploatarea pajiStilor permanente 5i pentru modificarea 5i

completarea Legii fondului funciar nr. 1811991, cu modific5rile 5i compeltdrile ulterioare;
-H.G. nr. 714 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea

fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafe{elor de

paji$ti permanente, precum Si pentru modificarea 5i completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor ordonan!ei de urgen!5 a Guvernului nr. 34/2013 privind

organizarea, administrarea 5i exploatarea pajiStilor permanente 5i pentru modificarea 5i

completarea Legii fondului funciar nr. 1811,991,, aprobate prin HotS16rea Guvernului nr.

1,.064120L3 ORDIN nr. 125 din 3 mai 2o\-l pentru aprobarea Procedurii privind receptia

studiilor pedologice gi agrochimice care stau la baza intocmirii planului de fertilizare 5i a

stabilirii mJsurilor agropedoameliorative, necesare realizirii amenajamentelor pastorale

ale suprafetelor de palisti permanente;
ordinul Ministrului Agrlculturii gi DezvoltSrii Rurale nr. 544/2013 privind

metodologia de calcul al incdrcSturii optime de animale pe hectar de paiiSte;

strategia privind organizarea activit;!ii de imbunStd!ire 5i exploatare a pa]igtilor la

nivel national, pe termen mediu gi lung, aprobatd prin Ordinul nr. 226/235/2OO3 al



ministrulua agriculturii, alimenta!iei gi pddurilor gi al ministrului administra!iei publice,
modificatS gi completatd prin Ordinul ministerului agriculturii, pSdurilor gi dezvoltirii
rurale nr. 21O/7OO9 Si nr. 541/2009, Legea nr. 52/2003 privind transparenla decizionali in
administralia publicS,cu modificirile gi completSrile ulterioare;

-Amenajamentul pastoral pentru pajiStile din comuna Girov, judetul Neamt,
elaborat de Direc{ia Pentru Agriculturd Judeleand Neamt, receplionat conform receptriei
nr.t0043/28.72.20L8;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
G irovj

ln temeiul art.36 ali.1,ali.2,lit c,alin.5;art. 45, art. 115 alin.l lit.b din Legea 2L5 /2001,
privind administratia publ'ca locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Amenajamentul pastoral pentru pajistile din comuna Girov,.judetul
Neamt,prevazut in anexa ,care face parte integranta din prezenta.

Art.2 Amenajamentul prevazut la alin.(1) reprezinta actul administrativ prin care se
gestioneaza pajistile aflate pe teritoriul comunei si este valabil pe o perioada de 10 ani.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica ,in mod obligatoriu prin intermediul
secretarului comunei ,in termenul prevazut de lege ,primarului comunei Girov, prefectului
judetului Neamt si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei precum si
prin publicarea pe pagina de internet.

Pregedinte de gedin!i,
Purcel lon,

ContrasemneazS,
Secreta r,

Dascdlu Elena-Luminila
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