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RAPORT DE SPECIALITATE  

al Proiectului de Hotărâre 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. 

Amenajamentul pastoral reprezintă documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 

organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor, în conformitate cu art. 1, 

lit. a) din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

Conform art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 1064/2013  privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, amenajamentul pastoral cuprinde:  

1. Situaţia teritorial-administrativă 

2. Organizarea teritoriului 

3. Caracteristici geografice şi climatice 

4. Vegetaţia 

5. Cadrul de amenajare 

6. Organizarea, îmbunătăţirea, dotarea şi folosirea pajiştilor 

7. Descrierea parcelară 

8. Diverse 

Modalitatea de administrare a pajiştilor aparţinătoare unei localităţi reprezintă felul în care 

se asigură managementul unei pajişti, respectiv organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente. Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de 

mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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 Faţă de cele mai sus menţionate şi în temeiul prevederilor dispoziţiilor art. 129, alin 2, lit. b), 

alin. 4, lit. e), alin. 7, lit. i) şi r), alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, se propune adoptarea de către Consiliul Local al Comunei 

Miceşti din Judeţul Argeş a unei hotărâri privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei 

Miceşti din Judeţul Argeş, conform proiectului de hotărâre iniţiat în acest sens de primarul comunei. 

 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul Registru Agricol  

 

 

Compartimentul Cadastru şi Topografie 


