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                                    RAPORT 

        privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile din  
                                comuna Gura Vitioarei 

                           

 
        Proiectul ,,Amenajamentul pastoral pentru pajiştile din comuna Gura 
Vitioarei’’ este elaborat de reprezentanţii Directiei pentru Agricultura 
Judeteana Prahova şi Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Prahova 
pentru suprafaţa de 167,50 ha. 
         În conformitate cu prevederile art. 6 alin.2 din O.U.G.nr.34/2013 
privind organizarea , administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 , 
Consiliul local elaborează si aprobă amenajamentul pastoral pentru toate 
pajiştile aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Gura Vitioarei. 
       Prin amenajamentul pastoral se stabileşte modul de gestionare a 
pajiştilor , în condiţiile legii , iar proiectul de amenajament pastoral  
cuprinde urmatoarele elemente: 
a) descrierea situatiei geografice, topografice si planul parcelar al pajistilor  
aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale; 
 b) descrierea solului si a florei; 
c) capacitatea de pasunat a pajistilor ; 
d) lucrarile de ingrijire si imbunatatire a pajistilor; 
e) planul de fertilizare si masurile agropedoameliorative. 

        Proiectul de amenajament pastoral este întocmit in doua exemplare, 
unul pentru consiliul local si unul pentru directia pentru agricultura 
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. 
        În conformitate cu prevederile art.8 si 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, Consiliul local, dupa 
aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajistile 
aflate pe raza unitatii administrativ-teritoriale in cauza, va distribui extrase 
din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor si/sau 



utilizatorilor de pajisti, extrase ce vor cuprinde cel putin suprafata, 
capacitatea de pasunat, lucrarile de intretinere a pajistii si perioadele de 
executie a acestora. 
       Având in vedere aceste prevederi legale , supunem aprobarii dvs. 
proiectul de hotarare , in conformitate cu dispozitiile art.36 alin.1 din legea 
nr.215/2001 , legea administratiei publice locale ,republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare . 
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