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ROMÂNIA         Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                  Secretar 
COMUNA CRASNA               Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente 

din comuna Crasna, județul Sălaj 
 

Consiliul local al comunei CRASNA; 
Având în vedere: 
 expunerea de motive  a Primarului Comunei Crasna, înregistrată la nr……….; 
 raportul  de specialitate nr………..; 
 raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 

 prevederile art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 

 prevederile HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare 
pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și 
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013; 

 Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, județul Sălaj, elaborat de 
Direcția Pentru Agricultură Județeană Sălaj cu nr.103/27.03.2018, recepționat conform procesului-
verbal de recepție nr.1951/05.03.2019; 

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și art. 45 
alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,      
   

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, 
județul Sălaj, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
   Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
                      - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
            - Primarul comunei; 
            - Compartimentul fond funciar;  

               - site: www.primariacrasna.ro; 
               - Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente 

din comuna Crasna, județul Sălaj 
 

 „Amenajamentul pastoral" reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 
organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor", în conformitate cu 
obiectivele de management al pajiştilor prevăzute în „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. 

Având în vedere prevederile art.6 alin.(2) 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 ” Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru 
toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ - teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă.” În vederea aplicării acestor dispoziții legale prin Dispoziția nr.402/01.10.2018 
au fost desemnați specialiști cu atribuții pentru întocmirea amenajamentului pastoral doamna ing. 
Torma Ecaterina și domnul ing. Hosu Aurel în grupul de lucru ce a fost constituit din ordinul 
Prefectului județului Sălaj nr.228/07.12.2018. 

Specialiștii sus menționați au pus la dispoziția Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice 
Sălaj toate informațiile deținute în vederea identificării pășunilor/fânețelor situate în extravilanul 
Comunei Crasna și au însoțit reprezentanții acestei instituții desemnați în colectivul de elaborare 
pentru a identifica și în teren aceste pășuni/fânețe, care au fost studiate și de unde au fost prelevate 
probe. 

Amenajamentul pastoral a fost elaborat în baza documentelor, a studiilor și analizelor prelevate 
de către Colectivul de elaborare de la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Sălaj și a fost avizat 
de către această instituție și de către Direcția județeană pentru Agricultură Sălaj. 

Documentul a fost predat pe bază de proces verbal, instituției noastre, la data de 
1951/05.03.2019. 

În conformitate cu dispozițiile art.9 alin.(9) din OUG nr.34/2013, proiectul amenajamentului 
pastoral trebuie supus aprobării Consiliului local. 
            Față de cele susmenționate inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului 
Pastoral pentru pajiștile din comuna Crasna, județul Sălaj. 

 
 PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 

 
 
 
 

ROMÂNIA          APROB 
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JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr.  

RAPORT 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente 

din comuna Crasna, județul Sălaj 
 
 

În conformitate cu prevederile 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, ”modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente 

pastorale. 

Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate 

pajiştile aflate pe unitatea administrativ - teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice 

aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile locale pot aproba 

regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unităţii administrativ - teritoriale.  

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 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 Brașov, potrivit prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă.” 

În baza prevederilor art. 8 și art. 9 din Hotărârea Guvernului 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, ”modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin 

amenajamente pastorale, în condiţiile legii. 

 În condiţiile art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 se constituie 

un grup de lucru, la nivel judeţean, care întocmeşte proiectul de amenajament pastoral. 

Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 ani. 

Proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte în două exemplare, unul pentru consiliul 

local şi unul pentru direcţia pentru agricultură judeţeană. 
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 Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele 

elemente:  

a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul 

unităţii administrativ - teritoriale; 

b) descrierea solului şi a florei; 

c) capacitatea de păşunat a pajiştii; 

d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; 

e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative.” 

Având în vedere amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente de la nivelul comunei 

Crasna, elaborat de către grupul de lucru constituit în acest sens. 

Față de cele de mai sus, în temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), 

precum și art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se propune adoptarea de către Consiliul 

Local al comunei Crasna a unei hotărâri, privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei 

Boița, conform proiectului de hotărâre iniţiat în acest sens de primarul comunei 

 

Întocmit, 

Compartiment fond funciar 

Ing. Torma Ecaterina 

Ing. Hosu Aurel 

 
  

 


