
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I  E C T 

 Nr. 41 din 12.08.2019 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești 
 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Având în vedere: 
• Referatul de aprobare  nr. 4084 din 12.08.2019, a primarului comunei Bodești, privind aprobarea 
amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza administrativ teritorială a comunei 
Bodești, jud. Neamț. 
• Avizarea lucrării privind Amenajamentul pastoral de către Directia pentru Agricultură Județeană 
Neamț, înregistrată sub nr. 5809 din 05.08.2019. 
• art. 6 și art. 9, alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
• art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 
• H.G. nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013; 
   În temeiul prevederilor dispozitiilor art.  129 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și art. 
139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE 
 
 Art.1.- (1) Se aprobă Amenajamentul Pastoral pentru pajiștile de pe raza administrativ 
teritorială a comunei Bodești, jud. Neamț, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(2) Se aprobă Amenajamentul pastoral ce reprezintă actul administrativ prin care se gestionează 
terenurile cu destinația de pășunat sau producere de furaje pentru o perioadă de 10 ani. 
  Art.2. Primarul Comunei Bodești va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri și va elibera prin compartimentele de specialitate extrase din amenajamentul pastoral 
utilizatorilor de astfel de terenuri în condițiile legii. 
 Art.3. Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești 

 
 
Subsemnatul, Barna Marinel , în calitate de primar al comunei Bodești 
Având în vedere : 
• Avizarea lucrării privind Amenajamentul pastoral de către Directia pentru Agricultură 
Județeană Neamț, înregistrată sub nr. 5809 din 05.8.2019. 
• art. 6 și art. 9, alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; 
• art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
• H.G. nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti 
permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
1.064/2013 
   Prin prezenta propun Consiliului Local, a aproba Amenajamentul Pastoral pentru 
pajiștile de pe raza administrativ teritorială a comunei Bodești, jud. Neamț, conform 
proiectului de hotărâre anexat 

 

 
 Primar, 

 Barna Marinel 
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Referat de specialitate 
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna 

Bodești 

 
 

Subsemnatul, Pavăl Ioan, în calitate de consilier superior în cadrul 
Compartimenuluiit agricol, fond funciar și cadastru; 

 Având în vedere : 
• Avizarea lucrării privind Amenajamentul pastoral de către Directia pentru 
Agricultură Județeană Neamț, înregistrată sub nr. 9655 din 05.12.2018. 
• art. 6 și art. 9, alin. (9) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
• art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 
• H.G. nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti 
permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

            Prin prezenta consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Amernajamentul Pastoral pentru pajiștile de pe raza administrativ teritorială a comunei 
Bodești, jud. Neamț îndeplinește toate conditiile  spre a fi supus aprobării Consiliului 
Local . 

 
 

Consilier, 
Pavă Ioan 
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