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    HOTĂRÂREA   nr.   14 / 2021 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile  

din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, revizuit 

 

  Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25 ianuarie 2021;   
 
 Având în vedere: 

  -referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr.5/175/2020; 
  -raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al p rimarului comunei 
Gălăuțaș nr.5/176/2020; 
  -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 6/31.01.2018 privind aprobarea 
Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Gălăuțaș; 

 - O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare;  

-H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea 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, cu modificările și completările ulterioare; 

-H.G. nr. 214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor 
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 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. 1.064/2013 

ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice 
şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor 
agropedoameliorative, necesare rea lizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti 
permanente;  

Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de 
calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

Strategia 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 și  nr. 541/2009; 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administratia publică, cu modificările și 
completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 7/8/2020;  

-Amenajamentul pastoral revizuit pentru pajiștile din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, 
elaborat de Direcția Pentru Agricultură Județeană Harghita, recepționat conform procesului verbal de 
recepție nr. 4508/15.12.2020 

-Procesul verbal al conferinței a II-a de amenajare a fondului pastoral al comunei Gălăuțaș nr. 
4364 / 04.12.2020 ; 
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-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/18/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/27/2021, 
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget- finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 
nr.8/39/2021;  
  În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c, alin.(7) lit.r) alin. (14); art 139 alin. 1, art 196 alin.1 lit 
a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita, revizuit, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 

 
Art. 2.  Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se 

gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani. 
  

        Art.3. Odată cu adoptarea prezentei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 
6/31.01.2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Gălăuțaș se 
abrogă. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Gălăuțaș şi Prefectului judeţului 
Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.primariagalautas.ro. 

 

Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021     

                      

   Președinte de ședință,        Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                     Secretarul general al comunei Gălăuţaş  

   ………………………                                    ………………………     
     Ioan ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
 

 

 

 

http://www.primariagalautas.ro/

