
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL GIROV

Proiect de HotirAre

Nr.5 din 30.01.2019
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pa.jigtile

din comuna Girov, judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Girov, judelul Neamt,

AvAnd in vedere:
eratul de aprobare inregistrat cu ff.729121 .01 .2019 al secretarului com unet ;

al primarului

731t21 .01 .2019

portul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu
unei Girov nt7 30121.01.2019.:
unerea de motive a primarului comunei Girov inregistrata sub nr.
Prevederile:, -

- O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea 9i exploatarea
igtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.
1991 ,

modif icarile gi completirile ulterioare;
-H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 34/2013 privind

anizarea, administrarea $i exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi
pletarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificdrile 9i compeltdrile ulterioare;

-H.G. nr. 214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea
urilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafelelor de

igti permanente, precum gi pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice
ntru aplicarea prevederilor Ordonanlei de urgenti a Guvernului nr. 34/2013 privind
anizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente $i pentru modtficarea gi
pletarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin HotirArea Guvernului nr.

06412013 ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii privind receptia
or pedologice gi agrochimice care stau la baza intocmirii planului de fertilizare gi a

bilirii mesurilor agropedoamelio rative, necesare realiz5rii amenajamentelor pastorale
suprafetelor de pajiqti permanente;

Ordinul Ministrului Agriculturii gi Dezvolt5rii Rurale nr. 54412013 privind metodologia
calcul al incdrciturii optime de animale pe hectar de pajigte;

Strategia privind organizarea activitdtii de imbunitdlire gi exploatare a pajistilor la
national, pe termen mediu gi lung, aprobatd prin Ordinul nr.226123512003 al



lniti

rului agriculturii, alimentatiei gi pedurilor 9i al ministrului administraliei publice,

cati giiompletatd prin Ordinul ministerului agriculturii, pidurilor 9i dezvoltirii rurale

10/2069 9i nr. 541/2009, Legea nr. 52120Q3 privind transparenla decizionale in

a publicd,cu modificerile gi completirile ulterioare;
Neamt,

recep!iei

.12.2018 ,

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

lntemeiul art.36 ali.1,ali.2,lit c,alin.5,art.45, art. 115 alin.1 lit.bdin Legea 21512001

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.'l Se aproba Amenaiamentul pastoral pentru pa.iistile din comuna Girov,judetul

,prevazut in anexa ,care face parte integranta din prezenta-

, Art.2 Amenajamentul prevazut la alin.(1) reprezinta actul administrative prin care
pe o perioada de 10 ani.oneaza paiistile aflate pe teritoriul comunei si este valabil

Art.3 Prezenta hotarare se comunica ,in mod obligatoriu prin intermediul
Girov , prefectului
institutiei precum

ui comunei ,in termenul prevazut de lege .primarului comune,
etului Neamt si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul

publicarea pe pagina de internet.

Ciu

Avizeaza,
Secretar,

Dascalu Elena-Luminita

-Amena.iamentul pastoral pentru pajigtile din comuna Girov, .iude{ul
at de Directia Pentru Agriculturi Judeleani Neamt, receplionat conform
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L NEAMT

UNA GIROV

737/2L.O7.20t9

EXPUNERE DE MOTIVE

Ciubotaru Vasile- primarul comuneiGirov ,initiez proiectul de hotarare privind
barea Amenajamentului pastoral,dupa cum urmeaza:

Avand in
partimentului

naja me ntu lu i

- O.U.G. nr.
loatarea
tilor permanente gi pentru modificarea 9i completarea Legii fondului funciar nr.

'1 991 ,

odificirile gi completdrile ulterioare;
-H.G. nr. 1.064 din'l 1 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor

odologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenld a Guvernului nr.
013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea pajigtilor permanente qi
ru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , cu modificdrile

peltdrile ulterioare,
-H.G. nr. 214 din 12 aprilie 2012 pentru aprobarea procedurii privind

u ra rea
durilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafelelor
pajigti permanente, precum 9i pentru modificarea gi completarea Normelor
odologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan{ei de urgenla a Guvernului nr.
013 privind organizarea, administrarea 9i exploatarea pajigtilor permanente gi

modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. j 8/1gg j , aprobate prin
rArea Guvernului nr. 1.06412013 ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017 pentru
barea Procedurii privind receptia studiilor pedologice 9i agrochimice care stau
baza intocmirii planului de fertilizare 9i a stabilirii mdsurilor
edoameliorative, necesare realizdrii amenajamentelor pastorale ale
e{elor de pajigti permanente;
Ordinul Ministrului Agriculturii ii Dezvoltirii Rurale nr. 544t2013 privind
ologia de calcul al incdrcdturii optime de animale pe hectar de pajigte;

privind organizarea activitSlii de imbunitSlire 5i exploatare a pajigtilor la

national, pe termen mediu gi lung, aprobati prin Ordinul nr.2261235/2003 al

istrului agriculturii, alimentatiei gi pddurilor gi al ministrului administraliei

vederea referatul secretarului comunei si raportul
Registrul agricol si fond funciar,prin care se solicita aprobarea

pastoral la nivel de comuna,si prevederile: -

34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea gi

ice, modificati gi completatd prin Ordinul ministerului agriculturii, pldurilor 5i



rii rurale nr. 210/2009 qi nr. 547/2009, Legea nr. 5212003 privind

publicS,cu modificirile gi completirilensparenta decizionald in administralia
noare.

ln urma celor prezentate ,solicit Consiliului Local Girov,aprobarea proiectului
itiat.

Cu stima,



COMUNA GIROV

L NEAMT

7291zL.Ot.2079

REFERAT

Privind aprobarea Amenajamentului pastoral de imbunatatire,intretinere si

loatare a pajistilor din comuna Girov

nr.34 / 2013 privind organizatea, administrarea qi exploatarea pajigiilor permanente 9i
tru modificarea 9i completarea Legii fondului funciar nt.18 / 7991 prin care se

regiementeaza masurile de conservare si imbunatatire a paiistilor ,in contextul actual
in care cererea pentru este in continua crestere iar pajistile reprezeinta o ar,.utie
nationala deosebita,iar comuna Girov,dispune de o suprafata semnificativa de pajisti
permanente,astfel incat s-a impus necesitatea elaborarii amenajamentului pastoral de
imbunatatire ,intretinere si exploatare a paiistilor.

- Aprobarea ,implementarea si respectarea prevederilor acestei
documentatii ,creaza cadrul optim pentru conservarea pajistilor si marirea productiei
vegetale obtinute de pe acestea ,ridicarea fertilitatii soiului ,limitarea eroziunii solului
prin soiutiile propuse pentru exploatarea acestor pajisti.

-Urmare a celor mai sus prezentate ,solicit initierea unui proiect de hotarare
pentru aprobarea Amenaiamentului pastoral.

Intocmit,
Secretar,

Dascalu EIena-Luminita
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GIROV

NEAMT

73Ol2t.0t.20t9

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Amenajamentului pastoral de imbunatatire ,intretinere si

re a pajistilor din comuna Girov

AvAnd in vedere referatul de aprobare rv. 729 / 21..01-.2019 al secretarului
Girov prin care propune aprobarea Amenajamentului pastoral pentru

permanente ale comunei Girov, situate ln extravilan;

]inAnd seama de:
- Ordonanla de Urgenld a Guvernului rt.34/ 2013 privind organizarea,

gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea qi

Legii fondului funciar nr.18/1997, cu modificArile qi completdrile

Intocmit,
Inspector superior ,

Nica Constantin
///try


