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R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

H O T Ă R Â R E – P R O I E C T  

 

 

privind : aprobarea proiectului de Amenajament pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate  

   pe raza U.A.T. Scrioaștea, județul Teleorman. 

     

       Consiliul Local al comunei Scrioastea, județul Teleorman, întrunit în ședință 

ordinară de lucru în data de 28 ianuarie 2022, 

      Având în vedere : 

 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman, 

înregistrat sub nr. ____ /____.01.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.____ /___.01.2022; 

- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1.064/2013 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 completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea 

fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti 

permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea 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, aprobate prin H.G. nr.1064/2013;  

- prevederile Ordinului nr. 125/2017 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;  

- prevederile Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 

privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  

- prevederile Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare 

a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 

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;  

- Proiectul privind Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Scrioaștea, 

județul Teleorman, elaborat de Direcția Pentru Agricultură Județeană Teleorman, 

recepționat conform procesului verbal de recepție nr. 7696/29.12.2021; 

 - Procesul – verbal de avizare a temei de proiectare înregistrat sub 

nr.7214/07.12.2021;  
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 - Procesul – verbal nr.7283/09.12.2021 întocmit ca urmare a desfășurării primei 

conferințe de amenajare ;  

- Procesul – verbal nr.7696/29.12.2021 întocmit ca urmare a desfășurării celei de a 

doua conferințe de amenajare ;  

 - Procesul – verbal de recepție înregistrat sub nr.7696/29.12.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate, ale consiliului local ;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative. 

În temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 

alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă Proiectul de Amenajament pastoral valabil pentru toate pajiștile 

aflate pe raza U.A.T. Scrioaștea, județul Teleorman, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta. 

Art.2. Amenajamentul pastoral reprezintă actul administrativ prin care se 

gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman și care se 

actualizează la o perioadă de 10 ani. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Scrioaștea, prin Compartimentul Registru agricol din cadrul Primăriei 

Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman, 

Primarului comunei Scrioaștea, Compartimentului Registru Agricol și Cadastru din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Scrioaștea, se va afișa la sediul Primăriei 

comunei Scrioaștea și se va publica pe pagina pe internet a primăriei, prin grija secretarului 

comunei. 

 

 

 

 

P R I M A R 

Anghel Alexandru 

 

 

 

 

   Avizat pentru legalitate,  

            Secretar general al U.A.T., 

                    Cernea Elena  

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. ____ / ___.01.2022 
R O M Â N I A 
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JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

P R I M A R  

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                          Nr. 235 / 12.01.2022   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind aprobarea proiectului de Amenajament pastoral valabil pentru toate pajiștile 

aflate pe raza U.A.T. Scrioaștea, județul Teleorman. 

 

 

 Onorat Consiliu,  

 

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, amenajamentul pastoral 

reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice 

necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor". 

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.”  

Amenajamentul pastoral a fost elaborat de Direcția pentru Agricultură Județeană 

Teleorman, în baza documentelor, a studiilor şi analizelor prelevate de către grupul de 

lucru. 

Documentul a fost predat instituției noastre în baza de procesului-verbal de recepție 

nr.7696/29.12.2021, ca urmare a desfășurării celor două conferințe de amenajare 

(09.12.2021 – prima conferință și 29.12.2021 cea de a doua conferință). 

În conformitate cu dispoziţiile art.9 alin.(9) din O.U.G. nr.34/2013, cu modificările 

și completările ulterioare, proiectul amenajamentului pastoral trebuie supus aprobării 

Consiliului local.  

Faţă de cele sus menţionate iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Amenajamentului Pastoral pentru păşunile (pajiştile) din comuna Scrioaștea judeţul 

Teleorman și propun aprobarea lui în forma inițiată. 

 

P R I M A R,  

Anghel Alexandru 

 


