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REFERAT DE APROBARE 

 al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei 

Miceşti din Judeţul Argeş 

 

 

 

 Primarul Comunei Miceşti din judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU, în temeiul art. 136 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiez şi propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti 

din Judeţul Argeş, Proiectului de privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei 

Miceşti din Judeţul Argeş. 

 Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile de pe 

raza Comunei Miceşti, judeţul Argeş. 

 În vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/2013  privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit amenajamentul pastoral care 

reglementează modul de exploatare judicioasă a pajiştilor aflate pe raza comune Miceşti din judeţul 

Argeş corelând producţia reală a acestora cu capacitatea de păşunat.  

 În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2013: „(2) Consiliile locale au 

obligația să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea 

administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență“, iar art. 9,  

alin. 9 prevede: „Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru 

toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către 

specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii 

din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului 

elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor prezentei 

ordonanțe de urgență“.  

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți ! 

 

Primar, 

Ing.Voicu Dumitru 


