
 

R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea intocmirii proiectului de amenajament pastoral  

pentru pajistile aflate in domeniul privat al comunei Cerasu 

 

 

Vazand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si raportul intocmit de compartimentul de 

specialitate, respectiv de ing.Matiut Gheorghe, agent agricol; 

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata prin Legea nr.86/2014 si cele ale 

H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.b) 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. – Se aproba intocmirea de catre un specialist in domeniu a proiectului de amenajament 

pastoral pentru pajistile aflate in domeniul privat al comunei Cerasu si administrate de Consiliul Local 

Cerasu. 

Art.2. – Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde toate elementele prevazute de art.9 din H.G. 

nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OGU nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

aprobata prin Legea nr.86/2014. 

Art.3. – (1) Termenul de intocmire a proiectului de amenajament pastoral este 01.11.2014. 

            (2) Proiectul de amenajament pastoral va fi suspus spre aprobare Consiliului local si va fi intocmit 

in doua exemplare, unul pentru detinator/administrator si unul pentru D.G.A.I.A. Prahova. 

           Art.4. – Primarul comunei, agentul agricol, referentul cu achizitiile publice si compartimentul 

financiar-contabil al primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

Art.5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                FLOAREA CURCA 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

  

 

 

Cerasu, 26 septembrie 2014. 
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