
 

 

                ROMÂNIA  P R O I E C T Avizat 

              JUDEŢUL ARAD   S E C R E T A R  GENERAL 

            MUNICIPIUL ARAD  Nr. 551/11.11.2021 Lilioara Stepanescu 

             CONSILIUL LOCAL   

H O T Ă R Â R E A nr._________ 

din      2021 

privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe  

din extravilanul municipiului Arad 

 

 Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 86533/11.11.2021, 

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Agricol nr. 86534 din 11.11.2021, 

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 9 alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2014, cu modifi-

cările și completările ulterioare, 

Ținând seama de prevederile art.8 din  Hotărârea Guvernului nr. 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 completa-

rea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Luând în considerare Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale al Institutului de Cerce-

tare Dezvoltare pentru Pajiști Brașov – 2014, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14),  art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

   Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul 

municipiului Arad prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2. Amenajamentul pastoral prevăzut la art.1 reprezintă actul administrativ care gestionează pajiștile 

și fânețele la nivelul municipiului Arad și este valabil pentru o perioadă de 10 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

   Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin aparatul de 

specialitate – Serviciul Agricol şi se comunică de către Serviciul Administraţie Publică Locală. 

  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

               Contrasemnează 

           SECRETAR GENERAL 

              Lilioara Stepanescu 

  
Serviciul Agricol 
Red./Dact.Gherman Fl.        Cod:PMA-S4-01  

  



  

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 86533 din 11.11.2021 

 

 În temeiul prevederilor art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 

al Municipiului Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016,  îmi 

exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ”Aprobarea 

Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul municipiului 

Arad” în susţinerea căruia formulez următoarea  

 

REFERAT DE APROBARE 

 Amenajamentul pastoral reprezintă documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice, 

necesare exploatării și ameliorării pajiștilor permanente în conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/ 1991 aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Amenajamentul pastoral cuprinde : 

1.Situația teritorial – administrativă 

2.Organizarea teritoriului 

3.Caracteristici geografice și climatice 

4.Vegetația 

5.Cadrul de amenajare 

6.Organizarea, îmbunătățirea, dotarea și folosirea pajiștilor 

7.Descrierea parcelară 

8.Descrierea vegetației forestiere 

9.Diverse 

10.Studiu pedologic și agrochimic    

Amenajamentul pastoral a fost elaborat  de către grupul de lucru constituit la nivelul Direcției pen-

tru Agricultură Județeană Arad conform  Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale al Institutului 

de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Brasov – 2014, în baza documentelor, a studiilor și analizelor prele-

vate de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad și a fost avizat de către această instituție și de 

către Direcția județeană pentru Agricultură Arad.       

PROPUN 

 Aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul 

municipiului Arad” 

P R I M A R 

Călin Bibart 



  

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
 SECRETAR GENERAL 

 DIRECTIA JURIDICA,CONTENCIOS 

 SERVICIUL AGRICOL 

 NR. 86534/11.11.2021 

 

 

 

 
R A P O R T 

 cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din 

extravilanul municipiului Arad” 

 

 

 Referitor la: referatul de aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe 

din extravilanul municipiului Arad” 

 Considerații juridice: 

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 9 alin. (9) din Ordonanța de Urgență Nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completă-

rile ulterioare, 

- art. 8 din  Hotărârea  Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, admi-

nistrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 

- Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru 

Pajiști Brasov - 2014 

 

PROPUNEM :  

 

 Aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul 

municipiului Arad”, în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre. 

 
 

S E C R E TA R GENERAL  SEF SERVICIU 

   

Lilioara STEPANESCU  Florica GHERMAN 
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