
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea proiectului Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente 

aflate in proprietatea comunei Cerasu, judetul Prahova 
 

 Vazand proiectul Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea 

comunei Cerasu; 

Luând act de: 

- expunerea de motive a primarului comunei Cerasu, în calitatea sa de iniţiator al proiectului de 

hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a consiliului local pentru administrarea domeniului 

public și privat al comunei Cerasu, 

Avand in vedere prevederile: 

a) art.6 alin.(1), alin.(2) si art.9 alin.(9) din 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 modificarile si completarile ulterioare; 

b) art. 4, art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 din Normele 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 Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013; 

c) 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, 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.b) si alin.(9) si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

Art.1. – (1) Se aprobă proiectul Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate in 

proprietatea comunei Cerasu conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

(2) Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează 

pajiștile permananete aflate in proprietatea comunei Cerasu și este valabil pe o perioadă de 10 ani. 

Art.2. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate, 

precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.  

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

           DUMITRU TUDOROIU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 Cerasu, 28 decembrie 2017. 

 Nr. 52 
 

Sedinta 

ordinara/extraordinara 

Nr. consilieri 

in functie 

Nr. consilieri 

prezenti 

Nr.  voturi 

Pentru 

Nr. voturi 

Contra 

Nr. voturi 

Abtinere 

Ordinara 13 13 13 - - 

 

 


