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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în 

proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri) 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
        Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a)  şi cele ale alin. (6) lit. a) punctul 18, 
combinate cu cele ale art. 120, art. 123, alin. (1) şi art. 124  şi art. 115 alin. (3) şi alin.(5) – alin. (7) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
b)art. 6 şi 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c)art. 4-6, şi art. 8-9 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1064/2013; 
d)Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
e)Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de 
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
f)Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2014 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente proprietatea comunei, 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.1406/23.02.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 1407/23.02.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. -  (1) Se aprobă proiectul de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în 

proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri) şi admionistrate de Consiliul Local al comunei 
Cornu, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 
                                   (2) Amenajamentul prevăzut la alin.(1) reprezintă actul administrativ prin care 
se gestionează pajiştile aflate pe teritoriul comunei şi este valabil pe o perioadă de 10 ani. 
 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA 
      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                         SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                        Daniela IANCU 
Cornu, 28 februarie 2017 
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Nr. 1406/23.02.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea proiectul de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în 

proprietatea privată a comunei Cornu(izlazuri) 
 
Pajiştile permanente au un rol deosebit în practicareaunei agriculturi ecologice. Valorificarea 

pajiştilor permanente prin păşunat cu animalele, în sezonul de vegetaţie, sau prin cositul fânului 
pentru sezonul rece al anului este o practică milenară pe meleagurile noastre. 

Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care răspund 
exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară. 

În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurare a furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie 
importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător, reflectată prin: conservarea 
biodiversivităţii, prevenirea inundaţiilor şi a alunecărilor de teren, calitatea peisajului şi a 
patrimoniului cultural. 

În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, pajiştile permanente sunt terenuri consacrate producţiei de iarba şi de alte plante furajere 
erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din 
exploataţie timp de cel putin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevazut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in 
cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi 
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1064/2013, Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, amenajamentul pastoral este o 
documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi 
exploatării pajiştilor în conformitate cu obiectivele de management.  Potrivit prevederilor art. 9 alin. 
(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, proiectul de amenajament pastoral se 
întocmeşte potrivit ghidului-cadru elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti 
Brasov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice. Proiectul de 
amenajament pastoral cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

 a)descrierea situatiei geografice, topografice si planul parcelar al pajistilor aflate pe teritoriul 
unitatii administrativ-teritoriale; 
 b)descrierea solului si a florei; 
 c)capacitatea de pasunat a pajistii; 
 d)lucrarile de ingrijire si imbunatatire a pajistilor; 
 e)planul de fertilizare si masurile agropedoameliorative. 
           Proiectul de amenajament pastoral pentru comuna Cornu s-a întocmit în colaborare cu Oficiul 
de Studii Pedologice şi Agrochimice Prahova şi Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova şi 
este anexat proiectului de hotărâre. 

După aprobarea acestuia, este necesar a se modifica în mod corespunzător Regulamentul de 
păşunat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/2014.        

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile -izlazuri aflate in proprietatea 
privată a comunei Cornu.    

 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 
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Nr. 1407/23.02.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectul de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea 

privată a comunei Cornu(izlazuri 
 

Temeiurile iniţierii proiectului de hotărâre aprobarea amenjamentului pastoral pentru pajiştile din 
patrimoniul comunei Cornu sunt date de necesitatea punerii în aplicare a prevederilor: 
- prevederile art. 6 alin. 1 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,,Modul 
de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale” ; 
 - prevederile art. 6 alin. 2 din OUG nr. 34/2013 ,,Consiliile locale au obligaţia să elaboreze 
amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativă în cauza”,  
- prevederile art. 6 alin. 3 din OUG nr. 34/2013 „Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi 
se detaliaza prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale”; 
-  prevederile art. 6 alin. 4 din OUG nr. 34/2013  „Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu 
respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”;  
-  prevederile art. 9 alin. 9 din OUG nr. 34/2013 “Consiliile locale au obligaţia să aprobe 
amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea 
administrativ-teritorială în cauză, intocmite 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 si de vânătoare, după caz, conform ghidului 
elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Brasov, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă”; 
- prevederile art.8 din HG nr.1064/2013,  Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin 
amenajamente pastorale, in condiţiile legii. ..    Proiectul de amenajament pastoral se intocmeste in 
doua exemplare, unul pentru consiliul local si unul pentru directia pentru agricultura judeteana, 
respectiv a municipiului Bucuresti…. Consiliul local, dupa aprobarea proiectului de amenajament 
pastoral valabil pentru toate pajistile aflate pe raza unitatii administrativ-teritoriale in cauza, va 
stabili, in conditiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral 
tuturor proprietarilor si/sau utilizatorilor de pajisti ”; 
   - prevederile art.9 din HG nr.1064/2013,  “ ……..proiectul de amenajament pastoral se intocmeste 
potrivit ghidului-cadru elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, 
prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.   

   Documentaţia intitulată  Proiectul de amenajament pastoral pentru comuna Cornu s-a 
întocmit în colaborare cu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Prahova şi Direcţia pentru 
Agricultură Judeţeană Prahova şi este anexat proiectului de hotărâre. Această documentaţie este 
elaborată în conformitate cu actele normative în vigoare, fapt pentru care avizăm favorabil proiectul de 
hotărâre care respectă cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat spre aprobare 
Consiliului Local al comunei Cornu. 

 
 

Şef serviciu,                                            Inspector,                                                   
Denisa DĂNCESCU                                   Gabriela BRAD 
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