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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza 

U.A.T. Naeni și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din 
Amenajamentul Pastoral 

 
 Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 
970/25.05.2021 

- raportul secretarului general al comunei Naeni, inregistrat la nr. 971/ 
25.05.2021; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
972/25.05.2021;  

-  O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 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, cu 
modificările și compeltările ulterioare; 

- ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia 
studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de 
fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării 
amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind 
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

- Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor 
la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 
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226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al 
ministrului administraţiei publice, modificată şi completată prin Ordinul 
ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr. 
541/2009, 

- Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din UAT Naeni, 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 
alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Naeni, județul 
Buzau, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Amenajamentul pastoral reprezintă actul administrativ prin care se 
gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani de la 
data aprobării. 

Art. 3.  Se aprobă procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul Pastoral 
al pajiștilor din U.A.T. Naeni, prevăzută la anexa 2 din hotărâre. 

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro.  
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  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                      CATUNEANU FLORIN MARIUS 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 

 

 

 

 

 
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 

prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 

împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

