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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru municipiul 

Alexandria 

 

      Prin Ordinul Prefetului –Judetului Teleorman nr. 417 din 20.08.2018, au fost  constituite 

grupurile de lucru la nivelul unitatilor administrativ teritoriale pentru intocmirea amenajamentelor 

pastorale.        Amenajamentul pastoral reprezintă documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 

organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor, în conformitate cu art.1 lit.a) 

din 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;  

                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. 

      Potrivit art. 9 alin (9) din  Ordonanţa 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  „ Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile 

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

către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către 

specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform 

ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență”.   

          Proiectul de hotârăre împreună cu întreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

Primar, 

Victor DRĂGUȘIN 


