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CONSILIUL LOCAL BUDEȘTI       
 
 
  
                            PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  nr. 37       / 04.11.2020 
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea 
comunei Budești și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau 
juridice de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud 
 

Consiliul local al comunei Budești, întrunit în şedinţă _______în data de ________ 
2020  

Având in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 3405/04.11.2020 al primarului comunei Budești; 
Raportul nr. 3588/26.11.2020 al compartimentului agricol, fond funciar, urbanism și 

amenajarea teritoriului; 
   Amenajamentul pastoral elaborat pentru pășunile aflate în proprietatea Comunei 

Budești U.A.T. Budești, jud. Bistrița-Năsăud în anul 2019 de către S.C. BIOS&CO S.R.L.; 
   Amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente proprietatea U.A.T. Budești, 

județul Bistrița-Năsăud elaborat în anul 2020 de către S.C. GREEN FOREST PROIECT 
S.R.L.; 
          Amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice 
și/sau juridice de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud elaborat în anul 2020 de 
către S.C. GREEN FOREST PROIECT S.R.L.;  

   Avizul ______ al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, 
buget-finanţe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 
nr. ____ din _______ 2020; 

   Avizul ______ al Comisiei juridice și de disciplină, administraţie publică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism nr. ____ din ________ 2020; 
           În conformitate cu: 
           Prevederile art. 6 alin. 2, art. 9 alin. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
           Prevederile art. 8 alin. 1 – alin. 9 din H.G. nr. 1064/2013  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; 
           Prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017  
pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau 
la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, 
necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente; 
            Prevederile H.G. nr. 214/2017 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; 
          Prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 544/2013 privind 
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 



          Prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului 
administraţiei publice nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi 
lung; 

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. e, f și g alin. 7, lit. i și r și ale art. 139, 
alin. 3, lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se  aprobă  Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din proprietatea 
comunei Budești și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice 
de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud conform anexelor nr. 1, 2 și 3.   
           Art.2. Amenajamentul pastoral prevăzut la art. 1 reprezintă actul administrativ prin 
care se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei Budești și este valabil 10 ani de 
la data aprobării. 
            Art.3. Hotărârea se poate contesta în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
        Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Budești – domnul Codrea Vasile prin compartimentul agricol, fond funciar, 
urbanism și amenajarea teritoriului și compartimentul financiar contabil, administrativ din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești. 

Art.5. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești  în 
şedinţă ______ cu respectarea art. 139, alin. 3, lit. g din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _________ 
voturi „pentru” ____,,împotrivă”_________,,abțineri”   din cei _____ consilieri prezenţi la 
şedinţă. 
       Art.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului  

general al comunei Budești.  
   Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei 
Budești cu: 

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
Direcția pentru Agricultură Bistrița-Năsăud; 
Primarul comunei Budești; 
Compartimentul agricol, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului; 
Compartimentul financiar contabil, administrativ.  

 
  
         PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE :                           AVIZ DE LEGALITATE  
  PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL, 
               Vasile CODREA                                                                     Ioan HEDEȘ 
   
 
 
 
                                                                                                                  VIZAT 
                                                                                                     CONSILIER PRINCIPAL 
                                                                                                         Maria MĂRGINEAN 
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