CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea contractarii serviciului de intocmire a Amenajamentului
PastoraI pentru pajistile permanente aflate in
proprietatea Municipiului Campina
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.63.827/20 mai 2015 a d-lui consilier Enache Dragomir, prin
care propune aprobarea contractarii serviciului de intocmire a Amenajamentului Pastoral
pentru pajistile permanente aflate in proprietatea Municipiului Campina;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul administratie publica locala, agrico!,
relatii cu publicul;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finante, administrarea domeniului public si privat si
agricultura;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Avand in vedere prevederile art.6 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea $i exploatarea pajis_tilor permanente $i pentru modificarea $i completarea
Legii fondului funciar nr. 1 8/l 99 1 ;
In baza Hotararii nr.41/19 martie 2015 a Consiliului Judetean Prahova privind
stabilirea tarifului pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale
intocmite de catre Cemra Agricola Judeteana Prahova;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit."c", alin.(4), lit."e" si art.ll5, alin.(l),
lit."b" din Legea 215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata $i
completata;
Avand in vedere prevederile art.45 alin.(l) din Legea 215/2001 privind administra{ia
publica locala, republicata, modificata $i completata;
ConsiliuI Local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba contractarea serviciului de intocmire a Amenajamentului
Pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea Municipiului Campina la
pretul de 35 lei^ia si respectiv 14,45 lei^ia pentru intocmirea Studiului Pedologic si
Agrochimic.
Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei Politia locala a municipiului Campina;
- Serviciului administrarea domeniului public sJ privat;
- Biroului urbanism sJ amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol;
- Mass-mediei locale.
Pre$edinte de 5edin^a_^fr^ss.
Contrasemneaza,
Consilier,
ff|^L
^xX.
Secretar,
dl. Dula Marian fe-' X
^- Moldoveanu Paul
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIER
Nr.63.827/20mai2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Enache Dragomir - consilier local al municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat, in conformitate cu prevederile art.45,
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a art.44,
alin.{2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al
Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al
Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii serviciului
de intocmire a Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente aflate in
proprietatea Municipiului Campina.
Legislatia din domeniul pajistilor prevede modul de gestionare a pajistilor, care
se stabileste prin amenajamente pastorale, intocmite in concordanta cu obiectivele
sociale, economice si cu respectarea dreptului de proprietate asupra pajistilor.
Amenajamentul pastoral reprezinta un indrumar de lucru adaptat conditiilor
locale, pentru valorificarea economica si durabila a pajistilor, astfel incat sa permita
mentinerea biodiversitatii, cresterea productivitatii, a capacitatii de regenerare a
plantelor, utilizatorii avand obligatia sa gestioneze pajistile conform normelor tehnice
prevazute in amenajament.
Astfel, avand in vedere art.6. din O.U.G. nr.34 din 13.05.2013:
"(1) Modul de gestionare a paji$tilor se stabile$te prin amenajamente pastorale.
(2) Consiliile locale au obligatia sa elaboreze amenajamentul pastoral, valabil
pentru toate paji$tile aflate pe unitatea administrativ-teritoriala in cauza, potrivit
prevederilor prezentei ordonan{e de urgen{a.
(3) Con{inutul amenajamentului pastoral se aproba sJ se detaliaza prin normele
metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului
Agriculturii $i Dezvoltarii Rurale".
Art.9 alin.9 din O.U.G. nr.34 din 13.05.2013 specifica:
"Consiliile locale au obliga{ia sa aprobe amenajamentele pastorale, valabile
pentru toate paji$tile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritoriala in cauza,
intocmite de catre speciali$tii din cadrul primariilor, al direc^iilor jude^ene pentru
agricultura ^i din cadrul camerelor agricole jude^ene aflate in subordinea consiliului
jude^ean $i al Consiliului General al Municipiului Bucure$ti sau de catre speciali$tii
din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic $i de vanatoare, dupa caz,
conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Paji$ti Bra$ov,
potrivit prevederilor prezentei ordonan{e de urgen{a".
Pentru Municipiul Campina, Camera Agricola Judeteana Prahova a desemnat,
ca si specialist in cadrul colectivului tehnic pentru intocmirea amenajamentului
pastoral, pe d-na ing.Ciocirdel Stratenia.
Proiectul de amenajament pastoral se intocme$te in doua exemplare, unul
pentru Consiliul local ^i unul pentru Direc{ia pentru Agricultura Jude^eana.

Consiliul local, dupa aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil
pentru toate paji$tile aflate pe raza unita{ii administrativ-teritoriale in cauza, va
stabili, in condi{iile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de
amenajament pastoral a tuturor proprietarilor $i/sau utilizatorilor de pajisti.
Predarea, aprobarea $i receptia proiectelor de amenajamente pastorale trebuie
sa fie fmalizate la nivelul tuturor localitatilor in termen de 6 luni de la data intrarii in
vigoare a H.G. nr.78/2015, respectiv 4 august 2015.
Actualizarea proiectelor de amenajamete pastorale se realizeaza la o perioada
de 10 ani.
Costul elaborarii amenajamentului pastoral, este calculat in raport cu suprafata
de pajiste efectiv existenta la nivelul localitatii noastre, si a preturilor comunicat de:
Camera Agricola Judeteana Prahova de 35 lei^ia $i de Oficiul de Studii Pedologice si
Agrochimie Prahova care vor participa la studiu, elaborand capitolele si subcapitolele
3, 5.4, 6.1, 6.5, 7, solicitand un pret de 1445,01 lei/ lucrare la suprafetele pana in 100
de ha ori 14,45 leiAia, pentru suprafeteie mai mari de 100 de ha.
Mentionez ca la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Campina din
totalul de pajisti evidentiate in anexele Legii 165/2013, numai o parte vor fi supuse
studiului de amenajament pastoral si anume suprafetele mari care in prezent servesc,
efectiv, pasunatului ori recoltarii fanului. Anexa nr.5 de la legea mai sus mentionata,
contine parcele a caror categorie de folosinta, conform registrului de evidenta a
parcelelor din cadastrul funciar realizat in anul 1985, se incadreaza la destinatia de
pajiste, dar datorita faptului ca de-a lungul timpului ele nu au fost intre{inute, s-au
impadurit, densitatea de vegetatie forestiera avand o consistenta de peste 0,4 si astfel
nu sunt utilizate ca pasuni ori fane^e.
In consecinta suprafata de pajiste ce o propunem pentru studiul
amenajamentului pastoral este de aprox.l40 ha , iar suma preconizata este de aprox.
10.0001ei.
Cadrul local aplicabil:
- prevederile art.6 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea paji$tilor permanente $i pentru modificarea $i completarea Legii fondului
funciarnr.l8/1991;
- Hotararea nr.41/19 martie 2015 a Consiliului Judetean Prahova privind
stabilirea tarifului pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente
pastorale intocmite de catre Cemra Agricola Judeteana Prahova;
- prevederilor art.36 alin.(2), lit."c", alin.(4), lit."e", art.45 alin.(l) si art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea 215/2001 privind administraJia publica locala, republicata,
modificata $i completata.

Consilier,
Enache Dragomir
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