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R O M Â N I A 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 43 DIN 31.08.2021 

 

privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajiștile permanente 

de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău și aprobarea PROCEDURII 

distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral  

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.08.2021; 

         Având în vedere: 

         - Procesul-verbal înregistrat la Primăria Comunei Oncești la nr. 2132/02.08.2021, prin care D.A.J. 

Bacău a predat lucrarea ,,AMENAJAMENTUL PASTORAL pentru pajiștile din Comuna Oncești, 

Jud. Bacău” către U.A.T. – Comuna Oncești; 

         - Referatul înregistrat la nr. 210/26.08.2021 de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat de 

către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile 

permanente de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău și aprobarea  Procedurii 

distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral; 

         - Raportul de specialitate înregistrat la nr. 211/26.08.2021, întocmit de dna Ciudin Daniela – 

consilier Compartiment Agricol-Cadastru, privind propunerea aprobării Amenajamentului Pastoral 

pentru pajiștile permanente de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești;                          

         - prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar     

nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile art. 8 și 9 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1064/11.12.2013 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; 

         - prevederile art. 1 și 4 din H.G. nr. 214/12.04.2017 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 

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. 1.064/2013; 

         - prevederile art. 5, alin. (2) și (3), din Anexa la Ordinul  M.A.D.R. nr. 125/03.05.2017 

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, cu modificările și compeltările 

ulterioare; 

         - prevederile art. 1, 4, 5 și 6 din Ordinul M.A.D.R. 544/21.06.2013 privind metodologia de 

calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  

         - prevederile pct. IV – subpct.8, ale pct. VI.- subpct. 2 și 3, precum și ale Anexei nr. 1 la 

Ordinul M.A.A.P./M.A.P. nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,  cu 

modificările și compeltările ulterioare;  

         - prevederile art. 10 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparența decizională in 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;  
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         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 214, 215 și, respectiv, 216 din 

31.08.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c), ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, 

alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

         Art. 1 - Se aprobă AMENAJAMENTUL PASTORAL pentru pajiștile permanente  

de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, prevăzut în ANEXA 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art. 2 - AMENAJAMENTUL PASTORAL reprezintă documentaţia care cuprinde măsurile 

tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor de 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 Comuna Oncești, prevăzută în ANEXA 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publica, în condițiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate, potrivit competențelor, 

primarului Comunei Oncești, Școlii Gimnaziale Oncești, precum și Instituției Prefectului Județului Bacău 

în vederea verificării legalității.  

 

          Art. 5 - Primarul Comunei Oncești, contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 

contabilul Școlii Gimnaziale Oncești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.       

 

         Art. 6 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea  art. 139, alin. (3), lut. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                SECRETAR GENERAL, 

         IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                    OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 


