
 
            R O M Â N I A 

            JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
               _________CONSILIUL LOCAL BOZIORU_________                                            

 
 HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate 
pajiştile aflate  pe unitatea administrativ-teritorială  

comuna Bozioru, judeţul Buzău  
 
        Consiliul Local Bozioru, Judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

<<extraordinară>>, în data de 09.07.2021; 
      Având în vedere: 

§ Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru 
înregistrat la  nr.1538/10.06.2021; 

§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 
nr.1539/10.06.2021; 

§ Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 
înregistrate la nr. 1740/1741/1742/02.07.2021; 
      Văzând  că sunt respectate prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, conform 
procesului verbal nr.1567 din data de 10.06.2021; 
În conformitate cu prevederile: 

§  art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(7) 
din Ordonanţa 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 şi completările ulterioare; 

§ 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.1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ 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 şi nr.541/2009; 

§ Ordinului Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale 
nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de 
animale pe hectar de pajişte; 

§ Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Ministrului Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice 
nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune  
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şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al minicipiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

§ Art.129 alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de :  
§ Dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind Normele de tehnică 

legislativă de elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

       În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. n),  art. 196 alin.(1) lit. 
a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art. 1 – (1) Aprobă amenajamentul pastoral pentru toate pajiştile 
aflate pe unitatea administrativ-teritorială comuna Bozioru, judeţul 
Buzău, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

        (2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alin.(1) reprezintă actul 
administrativ prin care se gestionează pajiştile aflate pe teritoriul 
comunei Bozioru, judeţul Buzău şi este valabil pe o perioadă de 10 ani. 

      Art. 2 – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre 
se împuterniceşte Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei. 

      Art. 3 – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta 
hotărâre se va face publică  prin afişare la sediul  şi pe site-ul Primăriei 
comunei www.primariabozioru.ro şi se va comunica, primarului comunei 
Bozioru, judeţul Buzău, Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism 
şi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Buzău, în vederea efectuării controlului legalităţii. 

 
Nr.21/09.07.2021 
Bozioru 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                                                          

DINCĂ Luisa                      Secretar  General Comună, 
      OPREA Mirela 

     
 ..............................                       ...................... 
          

 
Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa 

<<extraordinară>> din data de 09.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.     
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de, _______.voturi „pentru”, ________  voturi 
„împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din numărul total de 9 
consilieri locali în funcţie. 

 
 






































































































































































































































































































































