
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

__________________________________________________________                                                                                                                              
P R O I  E C T 

 Nr. 90 din 26.10.2017 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 

HOTĂRÂRE 
  privind aprobarea planului de actiuni și lucrari de interes public în ceea ce priveste 

eliminarea în totalitate a  vegetației arbustifere nevaloroase aflată pe islazurile comunale ale 
domeniului public și privat al Comunei Bodești 

 
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 

Văzând: 
 Expunerea de motive nr.6565 din data de 26.10.2017 a d-lui consilier local Dârloman 
Lucian; 
 Raportul de specialitate nr.6566 din data de 26.10.2017, întocmit de Compartimentul 
agricol, fond funciar și cadastru; 
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bodești; 
  Ținând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 pentru 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare,  art. 
12 din Normele 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  

In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) litera c) si ale art. 45 alin. (1), art. 115 alin (1) 
litera b) din Legea 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art. 1 Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes public local privind lucrările de 
întreținere, constând în îndepărtarea  vegetaţiei arbustifere nevaloroase de pe islazurile 
comunale care nu sunt concesionate. 
 Art. 2 Fondurile rezultate din taxele de pășunat, redevențele concesiunilor, anumite 
fonduri alocate de la bugetul local, să fie integral folosite pentru lucrări și dotări pe islazurile 
comunale. 
 Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta va fi comunicată persoanelor 
interesate. 
 

Initiator, 
Consilier,  

Dârloman Lucian 
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Anexa nr. 1 la hotărârea  nr. ___ din ___.10.2017  
privind aprobarea planului de actiuni și lucrari de interes public în ceea ce priveste eliminarea 
în totalitate a  vegetației arbustifere nevaloroase aflată pe islazurile comunale ale domeniului 
public și privat al Comunei Bodești 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES PUBLIC LOCAL 
 în ceea ce privește eliminarea în totalitate a  a vegetaţiei arbustifere nevaloroase aflată pe 

islazurile comunale ale domeniului public și privat al Comunei Bodești 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectiv Actiuni si masuri 
intreprinse 

Termene 
de 
realizare 

Resurse Responsabili 

1 Reabilitarea 
izlazelor comunal 
prin aducerea la 
stadiul de pășune 

Curatarea de vegetaţiei 
arbustifere nevaloroase, 
resturi vegetale, etc. si 
asigurarea transferului 
acestora la locuri special 
destinate 

Lunile 
martie-
iulie 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Crescătorii 
de animale 

Primar, 
Viceprimar 

2 Intretinere 
ISLAZURI 
COMUNALE 

 Curatat santuri de 
scurgere, împrăștiat 
mușuroaie, etc 

permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Crescătorii 
de animale 

Primar, 
Viceprimar 

 
 
 
 
 

Initiator, 
Consilier,  

Dârloman Lucian 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  6565 din 26.10.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea de îndată a planului de actiuni și lucrari de interes 
public în ceea ce priveȘte eliminarea în totalitate a  vegetației arbustifere nevaloroase 

aflată pe islazurile comunale ale domeniului public și privat al Comunei Bodești 

 De la an la an, datorita scăderii efectivelor de animale si a nepăsării unora dintre 
proprietari, starea păşunilor din com. Bodești s-a degradat prin creşterea necontrolată a 
vegetaţiei. 
 Având în vedere  prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 pentru 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare,  art. 12 
din Normele 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; 
 Defrișerea vegetației arbustiferă se impune tocmai pentru a nu schimba categoria de 
folosință din pășune în teren forestier, cunoscând faptul că  această vegetrație dacă depășește o 
anumită încărcătură procentuală (de  0,4 ) sau un anumit diametru, aceste parcele trec în 
administrare forestieră. 
 Or primarul localității este principalul responsabil pentru organizarea  lucrărilor pe islazurile 
comunale și expluatarea rațională a lor, fapt consemnat în toate legislațiile din trecut, iar 
secretarul ține evidențele  pășunii; 
 Întrucât este necesară o gospodărire durabilă a pajiștilor, pe viitor va trebui să analizăm în 
ansamblu patrimoniul pastoral, o privire exclusivist economică spre creșterea producției de furaje 
, care este acum depășită dacă nu se au în vedere rolul protectiv și estetic al acestora. 
 Prin aste acțiuni se vine în sprijinul crescătorilor de animale, pentru ca oamenii să aibă 
posibilitatea să valorifice potenţialul natural al comunei şi să nu fie obligaţi să hrănească 
animalele suplimentar, chiar după o zi de păşunat. Speram ca prin curățarea pășunilor sa 
impulsionam crescătorii de animale în vederea sporirii efectivelor 
 Din aceste motive prezentate mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
”aprobarea de îndată a planului de actiuni și lucrari de interes public în ceea ce priveste 
eliminarea în totalitate a vegetației de proveniență arbustifere nevaloroase aflată pe islazurile 
comunale ale domeniului public și privat al Comunei Bodești” 

 
 
 

Consilier local, 
Dârloman Lucian 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  6566 din 26.10.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea de îndată a planului de acțiuni și lucrări 

de interes public în ceea ce privește eliminarea în totalitate a  vegetației de 
proveniență arbustifere nevaloroase aflată pe islazurile comunale ale 

domeniului public și privat al Comunei Bodești 

 
 

Subsemnata Pavăl Ioan consilier în cadrul  Compartimentului agricol, fond 
funciar și cadastru din Aparatul de specialitate la primarului comunei Bodești prin 
prezentul raport de specialitate va aduc la cunoștință următoarele: 

Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente este 
reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 pentru 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și 
completările ulterioare și Normele 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. 

Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente ar trebui 
făcute prin amenajamentul pastoral conform legislației de mai sus. Întrucât 
amenajamentul pastoral la comuna Bodești nu a fost întocmit și aprobat, acesta 
fiind în lucru, consider că proiectul de hotărâre inițiat de domnul Dârloman Lucian 
este necesar până la aprobarea amenajamentului pastoral în vederea întreținerii 
pășunii administrată de Consiliul local al comunei Bodești. 

 
 

Consilier, 
Pavăl Ioan 
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