
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Proiectul de

Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale Municipiului Campina,
situate in extravilan

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.547/18 ianuarie 2018 a membrilor
Comisiei buget, fmante, programe finantare europeana, administrarea domeniului
public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea Procedurii distribuirii
extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale
Municipiului Campina, situate in extravilan;

Tinandseamade:
- raportul de specialitate nr.68.548/18 ianuarie 2018, promovat de Serviciul

administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finanJe, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat - sub nr.68.549/
18ianuarie2018;

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.l8/1991,
modificata si completata;

- H.C.L. nr.l84/28 noiembrie 2017 privind aprobarea Proiectului de
Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale Municipiului Campina, situate
in extravilan;

In conformitate cu prevederile:
- art.8, alin.(9) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G.

nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.l8/1991, aprobate prin
H.G. nr.l064/2013, modificata si completata;

- art.36, alin.(l), alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia
publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Procedura distribuirii extraselor din Proiectul de
Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale Municipiului Campina, situate
in extravilan, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.



Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajareateritoriului;
- Oficiului agricol.

Pre$edinte de $edin{a, Contrasemneaza,
Consitip^J^5%^ Secretar,

d-ra Topala ĵ :iKâ Oâ î  jr.MofcFbveanu Elena
,,- / '' A>s<^^ ' -^
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Campina, 25 ianuarie 2018
Nr.l4

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l4/25 ianuarie 2018

d-ra

PROCEDURA DISTRIBUI1
extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente

ale Municipiului Campina, situate in extravilan

Art.l. - Proiectul de Amenajament pastoral aprobat prin H.C.L. nr.l84/
28 noiembrie 2017 este gestionat de Serviciul administratie publica locala, agricol,
relatii cu publicul - Oficiul agricol.

Art.2.(l) - Masurile tehnice, organizatorice si economice prevazute in
Proiectul de amenajament pastoral, necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor
Municipiului Campina, situate in extravilan, se pun la dispozitia utilizatorilor de
pasuni si fianete.

(2) - Conform art.2, lit"d" din O.U.G. nr.34/2013 prin utilizator de
pasuni si fanete se intelege: crescator de animale, persoana fizica avand animalele
inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE)/ crescator de animale, persoana
juridica de drept public sau de drept privat constituitaconform prevederilor Legii
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare, avand
animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care desfasoara activitati
agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform clasificarii
statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana pentru productia vegetala si
animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care
valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin odata
pe an.

(3) - Extrasele din Proiectul Amenajamentului pastoral (ce vor cuprinde
cel putin suprafata, capacitatea de pasunat, lucrarile de intretinere a pajistilor si
perioadele de executie a acestora) se distribuie din oflciu utilizatorilor (ce au
incheiate contracte de inchiriere/concesiune), prin grija Serviciului administratie
publica locala, agricol, relatii cu publicul - Oficiul agricol, atat de pe partea scrisa a
Amenajamentului pastoral, cat si din plansele anexate, sub luare de semnatura.

(4) La solicitarea altor persoane fizice/juridice se comunica extrase din
Proiectul Amenajamentului pastoral, dupa achitarea taxei de 5 lei/flla (format A4),
conform H.C.L. nr.l99/19 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale in Municipiul Campina, pentru anul 2018.

Art.3.(l) - Cu ocazia distribuirii extraselor in conditiile art.2, alin.(3),
persoanele de specialitate din cadrul serviciului vor verifica contractul de
inchiriere/concesionare incheiat cu utilizatorul si vor propune
modificarile/completarile ce se impun, astfel incat sa se asigure exploatarea rationala
a pajistii, in conformitate cu dispozitiile legale/reglementarile cuprinse in Proiectul
de Amenajament pastoral.

(2) - La formularea propunerilor se va tine seama si de solicitarile
formulate de utilizator, dupa distribuirea extrasului.



(3) - Propunerile formulate se vor concretiza mtr-un actadifi<
contractul de inchiriere/concesionare, care va fi supus aprobarii Consiliului
Municipiului Campina.

Art.4. - Institutiilor/ organelor cu atributii de control li se
extrase din Amenajamentul pastoral.

Art.5. - Prezenta Procedura se pune in aplicare prin intermedT
administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul - Oficiul agricol si se
actualizeaza in baza modificarilor legislative si a celor intervenite in structura
organizatorica, prin hotarare adoptata de Consiliul local.

Intocmit,
Iordache Gabriela

&$>c/acit



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.547/18 ianuarie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatii: Albu Elena, Lupu Livia - Rodica, Bondoc Viorel - Gheorghe,

Frincu Anda - Lorena si Dochia Adrian - membri ai Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului local al Municipiului Campina - buget, finante, programe fmantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, in conformitate
cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraJiei publice locale,
republicata, a art.44, alin.(2) sJ art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i
Functionare al Consiliului local al Municipiului Campina, maintam la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii
distribuirii extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile
permanente aIe Municipiului Campina, situate in extravilan.

Prin H.C.L. nr.l84/28 noiembrie 2017 Consiliul local al Municipiului Campina
a aprobat Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale
Municipiului Campina, situate in extravilan.

fn aplicarea art.8, alin.(9) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.l8/1991, aprobate prin H.G. nr.l064/2013, modificata si completata, Consiliul
local, dupa aprobarea Proiectului de Amenajament pastoral valabil pentru toate
pajistile aflate pe raza unitatii administrativ - teritoriale in cauza, va stabili, m
conditiile legii, Procedura distribuirii extraselor din Proiectul de Amenajament
pastoral tuturor proprietarilor si/ sau utilizatorilor de pajisti.

Prin Procedura se propune reglementarea si a altor situatii in care se pot
comunica, la cerere, extrase din acest document.

Aceste extrase cuprind cel putin suprafata, capacitatea de pasunat, lucrarile de
intretinere a pajistii si perioada de executie a acestora.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.8, alin.(9) din Normele metodologice pentru aplicarea

prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.l8/1991, aprobate prin H.G. nr.l064/2013, modificata si completata;

- prevederile art.36, alin.(l), alin.(2), lit."c", art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat
cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata, modificata si completata.

CONSILIERI,
d-na Albu Elena
d-na Lupu Livia - Rodica
dl.Bondoc Viorel - Gheoj
d-na Frincu Anda -
dl.Dochia Adrian
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