
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA PATRIMONIU   

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr.13618/21.06.2019 

 

 

 RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
 

      Priveste:  aprobarea Amenajamentului pastoral pentru municipiul Alexandria 

 

 

             1. NECESITATEA SI   OPURTUNITATEA   

 
      Prin expunerea de motive nr. 13617/21.06.2019 Primarul municipiului  Alexandria, propune 

întocmirea unui  proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Amenajamentului  pastoral elaborat de 

Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman 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. 

       2. ANALIZA ECONOMICĂ SI TEHNICĂ   

 

            Scopul proiectului de hotârăre : modalitatea de administrare a pajiştilor aparţinătoare unei 

localităţi, reprezintă felul în care se asigură managementul unei pajişti, respectiv organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. 

În vederea asigurării unui management corespunzător a pajiştilor permanente, trebuie să fie 

utilizate atât instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar fără 

de care nu ar fi posibilă materializarea măsurilor tehnice şi juridice. 

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. 

     3. LEGALITATEA  PROIECTULUI 

 
           Sustinerea proiectului propus din punct de vedere legal,este fundamentată  de  prevederile 

următoarelor acte normative: 

 - 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; 

     - art. 8 și art. 9 din HGR 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 

       - HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru 

realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru 

modificarea si completarea 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, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

 

             

        4. ESALONAREA IN TIMP 

             Amenajamentul pastoral se aplica pe o perioada de 10 ani. 
             Având în vedere cele expuse, în conformitate  cu prevederile Legii 215 /23.04.2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,s-a întocmit 

prezentul raport de specialitate  cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru municipiului 

Alexandria.  

             Considerăm că proiectul de hotărâre este necesar, oportun si legal si propunem ca acesta 

împreună cu întreaga documentatie să fie supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al 

municipiului Alexandria.  
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