
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA Nr. 
Din 	 20 

Privind: aprobarea planului de amenajament pastoral UAT Tecuci 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primart4munic,iiu1ui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	 U, 2018; 	r- 

Consili u1 local al municipiului Tecuci, judeţul Galati, Intrunit in şedintaok4(;«1-din data 
de 	 2018; 

Avănd in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub 
nr.~2018;  

vând in vedere raportul de spei41,ita ţ, Intocmit de Serviciul administrarea domeniului 
public şi privat, inregistrat sub nr.  9(467 °69  2018; 

Având in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5 ; 
Având in vedere prevederile art. 9,. alin. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 	 alin.6,1it.a,pct.18 din Legea nr. 215/2001 
a administratiei publice locale, republicat ă  In 2007; 

in baza art. 45, alin. (3) şi art.115, alin. 1_ lit __b" din Legea nr. 215/2001 a administrafiei 
publiCe locale,. repablicată  2007; .,. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.l. Se aprobă  planul de amenajament pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul UAT Tecuci 

prevazat in anexa 1 la prezenta hotarare. 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci. 
Art.3. Prezen-ta hotărâre va fi comunicată  celor interesati, prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 	• 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
1/09  PRIMAR 

Nr9i 	din o20, "«. 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea planului de amenajament pastoral UAT Tecuci 

La aceas-ta da-ta pe raza administrativa a Municipiului Tecuci exista mai multe 
suprafete de pajisti ce apartin atat municipiului cat si persoanelor fizice. 

Modali-tatea de administrare a paji ştilor aparţinătoare unei localităţi, reprezintă  
felul în care se asigură  managementul unei paji şti, respectiv organizarea, administrarea 
şi exploatarea paji ştilor permanente. Pen -tru aceste considerente rog consiliul local sa 
dezbata si sa adopte proiectul de hotarare in forma prezentata. - 

„Amenajamentul pastoral" reprezint ă  „documentaţia care cuprinde m ăsurile 
tehnice, organizatorice şi economice necesare amelior ării şi exploatării pajiştilor", in 
conformitate cu obiectivele de management al paji ştilor prevăzute în Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţei de urgenţă  a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea paji ştilor permanente ş i 

■entrÛ  ndifâ ihij31reaLegii fondului'fundi ăr 18/110 
in vederea asigurării unui management corespunz ător a unei pajişti permanente, 

trebuie să  fie utilizate atât instrumente tehnice şi juridice de speciali -tate, cât ş i 
ins-trumente de ordin financiar fără  de care nu ar fi posibil ă  materializarea m ăsurilor 
tehnice şi juridice. 

Având în vedere cele prezen -tate propunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hat ărâre. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA ARIIITECT SEF 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENWLUI PUBLIC SI PRIVAT 
Nr. g/cf,,Z6  din 	iţ( 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea planului de amenajament pastoral UAT Tecuci 

• 

In conformitate cu art.6 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
- Rexploatarea patilor. permanente_ pentru -mocarea ş i completarea_Legii,18/199,1: -,- 

modul de gestionare a paji ştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale. 
Potrivit alin 2 al articolului susmentionat Consiliile locale au obligaţia să  

elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate paji ştile aflate pe unitatea 
administrativ - teritorial ă  1n cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonan ţe de 
urgenţă . 

incepând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. 
Având 1n vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hot ărâre 

indeplineste conditiile de legalitate. 

Serviciul ADPP 


