PRIMARIA COMUNEI UNTENI
JUDETUL BOTOSANI
Nr. 704 din 05.02.2016

ANUNT
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi ale prevederilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa
publică următorul proiect de act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi
supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:
1. PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea
Amenajamentului Pastoral pentru păşunile comunei Unțeni;
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui
conţinut îl prezentăm ( împreună cu expunerea de motive nr.703/2016 si raportul
de specialitate nr.702/2016 ), la registratura comunei Unţeni, până la data de
16.02. 2016.
VICEPRIMAR,
Paladi Constantin

ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI UNTENI
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Nr.703 din 5 februarie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru păşunile comunei Unțeni
Prin procsul-verbal nr.691 din 4 februarie 2016 s-a predat Proiectul de Amenajament
Pastoral al Primăriei comunei Unțeni, pentru aprobare în Consiliul local și avizat de DAJ
Botoșani.
Obligaţia legală de a supune spre analiză şi aprobare către autoritatea deliberativă
Amenajamentul pastoral pentru păşunile aflate pe raza teritorială a comunei Unțeni lucrare care a fost
întocmită conform Ghidului elaborat de Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Pajişti Braşov,.
O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost
aprobată prin Legea nr.86/2014, a for modificată și completată ulterior, prevede la:
Art.9, alin. (1): ”Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora,
unităţile administrativ - teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor
locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având
animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii,
pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în
exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.”
Art.9, alin. (9): ”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 şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului
judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 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, potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.”
De asemenea, H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 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, prevede la art.8, alin. (1): ” Modul de gestionare a pajiştilor se
stabileşte prin amenajamente pastorale, în condiţiile legii.”
Față de considerentele arătate mai sus propun un proiect de hotărâre privind aprobarea
Amenajamentului Pastoral pentru păşunile comunei Unțeni.

VICEPRIMAR,
Paladi Constantin
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru păşunile comunei Unțeni

Potrivit prevederilor art.44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, problemele înscrise pe ordinea de zi a
şedinţelor consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
Prin procsul-verbal nr.691 din 4 februarie 2016 s-a predat Proiectul de Amenajament
Pastoral al Primăriei comunei Unțeni, pentru aprobare în Consiliul local și avizat de DAJ Botoșani.
Obligaţia legală de a supune spre analiză şi aprobare către autoritatea deliberativă Amenajamentul
pastoral pentru păşunile aflate pe raza teritorială a comunei Unțeni lucrare care a fost întocmită conform
Ghidului elaborat de Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Pajişti Braşov,.
O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost aprobată prin Legea
nr.86/2014, a for modificată și completată ulterior, prevede la:
Art.9, alin. (1): ”Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile
administrativ - teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE,
încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti
disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă
între 7 şi 10 ani.”
Art.9, alin. (9): ”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 şi
din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti 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, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”
De asemenea, H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 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, prevede la art.8, alin. (1): ” Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin
amenajamente pastorale, în condiţiile legii.”
Față de considerentele arătate mai sus se poate propune un proiect de hotărâre privind
aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru păşunile comunei Unțeni.
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru păşunile comunei Unțeni
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,
având în vedere obligaţia legală de a supune spre analiză şi aprobare către autoritatea
deliberativă Amenajamentul pastoral pentru păşunile aflate pe raza teritorială a comunei Unțeni
lucrare care a fost întocmită conform Ghidului elaborat de Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru
Pajişti Braşov,
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei cu nr.702/2016,
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.703/2016,
văzând proiectul de Amenajamentului Pastoral al Primăriei comunei Unțeni. Avizat de DAJ
Botoșani,
având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor:
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 9 alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 alin. (1), alin. (2) din H.G. nr. 1064 din
2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991,
în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, repulicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. – (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral al comunei Unțeni, conform Anexei, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Amenajamentul prevăzut la alin.(1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează
pajiștile permanente proprietatea comunei Unțeni și este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Art.2. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea
prevederilor prezentei hotărâri.
INIȚIATOR,
Paladi Constantin

