
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ĂRÂREA- proiect-Nr .......... . 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Brezoi 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

ordinară astăzi, 28 .O 1.2021 , la care participă un număr de ........ consilieri din 
totalul de 15 din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.99/ 17.12.2020, domnul consilier Atanasescu 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.177 din 1 1.01 .2021 prezentat de 
domnul Schell Robe11-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoat1ele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr. 178 din 
11/01/2021, întocmit de Compartimentul Registrul Agricol prin care se propune 
aprobarea amenajamentului pastoral pentru U.A.T. Brezoi 

In conformitate cu prevederile at1.6, alin.(2) din OUG nr.34/2013, privind 
modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, 
precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ati.8, alin.(8) din HG nr.l064/2013 privind aprobarea 
normelor tehnologice pentru aplicarea prevederilor OUG Nr.34/2013; 

În temeiul prevederilor art.J 29, al in.(l4) şi at1.196 din O. U.G. nr.57/20 19 
privind Codul Administrativ, cu un nr. de ......... voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Ati. 1. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajistile din U.A.T. Orasul 

Brezoi pentru perioada 2020 2030, pentru suprafata de 1463 ha paj isti pennanente 

aflate pe teritoriul administrativ al UAT Oras Brezoi, prevazut in anexa care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Ati. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Compartimentul Registrul Agricol din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Brezoi. 



Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 

- Institutiei Prefectului Judetului Vâlcea; , , 

- Primarului oraşului Brezoi; 

- Compa11imentului Registrul Agricol. 

Brezoi, la 28 ianuarie, 2021 

INITIA TOR 
Primar 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
Secretar general 

Sche be11 SanduN~~~ 

Intocmit, 

Ing. Pope'4l)..rghe 



JUDETUL V ALCEA 
ORASUL BREZOI 
PRIMARIA 
PRIMAR 
Nr. /f-J- , 1 ll .01.2021 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOT ARARE 

cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral al orasului Brezoi 

Paj iştile permanente au un rol deosebit în practicarea unei 
agriculturi ecologice. Valorificarea pajiştilor permanente prin păşunat 
cu animalele, în sezonul de vegetaţie, sau prin cositul fânului pentru 
sezonul rece al anului este o practică milenară pe meleagurile noastre. 
Pajiştile sunt un element esenţia l al sistemelor de agricultură durabilă, 
care răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate 
superioară.În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurare a furajelor 
pentru animale, pajiştile au o funcţie importantă în dezvoltarea rurală 
şi a mediului înconjurător, reflectată prin: conservarea 
biodiversivităţii, prevenirea inundaţiilor ş i a alunecărilor de teren, 
calitatea peisajului şi a patrimoniului cultural. 

În conformitate cu prevederile OUG nr.34/20 13, privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 1811991, 
pajiştile permanente sunt terenuri consacrate producţiei de iarba şi de 
alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut 
parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel 
putin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevazut la art. 4 alin. (1) lit. 
(h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European 
si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme 
privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in 
cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului. 

În conformitate cu prevederile H.G. m·.l064/2013, Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013, amenajamentul pastoral este o documentaţie 
care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare 
ameliorării şi exploatării pajiştilor în conformitate cu obiectivele de 
management. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de 



urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, proiectul de amenajament pastoral 
se întocmeşte potrivit ghidului-cadru elaborat de Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Brasov, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din normele metodologice. Proiectul de 
amenajament pastoral cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin 

următoarele elemente: a)descrierea situatiei geografice, topografice si 
planu l parcelar al pajistilor aflate pe teritoriul unitatii administrativ
teritoriale; b )descrierea solului si a florei; c )capacitatea de pasunat a 
pajistii; d)lucrarile de ingrijire si imbunatatire a pajistilor; e)planul de 
fertilizare si masurile agropedoameliorative. 

Proiectul de amenajament pastoral pentru orasul Brezoi s-a 
întocmit în colaborare cu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Val cea. 

A vând în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere 
şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului 
pastoral pentru pajiştile -izlazuri aflate pe teritoriul orasului Brezoi. 

INITIA TOR, 
PRIMAR, 

SCHELLROB " 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL V ALCEA 

ORASUL BREZOI 
Nr. {fl; 1 11.01.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile 

permanente aflate pe teritoriul orasului Brezoi. 
Amenajamentul pastoral este documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 

organizatorice şi economice necesare ameliorării ş i exploatării pajiştilor. 

Temeiul iniţierii proiectului de hotărâre privind aprobarea amenajamentului 
pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul orasului Brezoi este dat de 
necesitatea punerii în aplicare a prevederilor: 

- prevederile art. 6, alin. 1 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea ş i exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/ 199 1 " Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin 
amenajamente pastorale"; 

-prevederile art. 6, alin. 2 din OUG nr. 34/2013 " Consiliile locale au obligaţia 
să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru pajiştile aflate pe unitatea 
administrativă în cauză"; 

- prevederile art. 6, alin. 3 din OUG nr. 34/2013 " Conţinutul amenajamentului 
pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale"; 

- prevederile art. 6, alin. 4 din OUG nr. 34/2013 " Folosirea şi exploatarea 
pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole ş i de mediu, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare"; - prevederi le art. 9, alin. 9 din OUG nr. 34/2013 " 
Consiliile locale au obl igaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate 
pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativă în cauză, întocmite de către 

specialişti din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul 
camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consi liului judeţean şi al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau de către speciali şt i din cadrul inspectoratelor 
teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă"; 

- prevederile art. 8, alin. 7 din H.G. nr. 1064/2013 " Actualizarea proiectelor de 
amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 1 O ani"; 

-prevederile art. 8, alin. 8 din H.G. nr. 1064/20 13," Proiectul de amenajament 
pastoral se întocmeşte în două exemplare, unul pentru consiliul local şi unul pentru 
direcţia pentru agricultură judeţeană , respectiv a municipiului Bucureşti". 

A vând în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile 
permanente aflate pe teritoriul orasului Brezoi,în suprafaţă totala de 1463 ha,din care : 

-817 ha proprietatea obstilor de mosneni 
635 ha proprietate private a cetatenilor 

- 11 ha proprietate UAT Salatrucel 

-COMP. REGISTRU AGRICOL, Popescu Gheo:~ 


