
   

         ROMÂNIA                                                                   

    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

        COMUNA NUȘENI    

 CONSILIUL LOCAL    

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente, 

proprietatea  persoanelor fizice și/sau juridice pe raza UAT Nușeni, 

județul Bistrița-Năsăud, 

 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţă ordinară din 

data de 31.08.2020 în prezenta a 9 consilieri, 

 

 

 

 Având în vedere: 

 

 

- procesul – verbal nr.A.7/3563 din 14.07.2020 de afişare a proiectului 

de hotărâre nr.A.7/3561 din 14.07.2020 privind aprobarea 

Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente, proprietatea  

persoanelor fizice și/sau juridice pe raza UAT Nușeni, județul Bistrița-

Năsăud, la sediul Primăriei comunei Nușeni din localitatea Nușeni, 

nr.37, comuna Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/4267 din 27.08.2020 de dezafişare a 

proiectului de hotărâre nr.A.7/3561  din 14.07.2020 privind aprobarea 

Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente, proprietatea  

persoanelor fizice și/sau juridice pe raza UAT Nușeni, județul Bistrița-

Năsăud; 

-  referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/3562 din 14.07.2020; 

- raportul nr.A.7/3898 din 04.08.2020,întocmit de către domnul Nath 

Gheorghe, având funcția de referent 1A în cadrul compartimentului 

fond funciar și urbanism și monitorizarea procedurilor administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, cu 

privire la aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor 

permanente, proprietatea  persoanelor fizice și/sau juridice pe raza 

UAT Nușeni, județul Bistrița-Năsăud; 



- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni 

pentru buget- finanţe,urbanism,amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului,administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu 

nr.A.7/4229 din 26.08.2020; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni 

pentru sănătate,învăţământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană şi relaţii externe, înregistrat cu nr.A.7/4228 din 26.08.2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nuşeni,juridică  protecţie  socială şi apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/4230 din 26.08.2020 ; 

 

 

În conformitate cu: 

 

 

- prevederile art.6 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.8 alin.(7) și alin.(8) din Hotărârea Guvernului 

nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederle Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr.125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor 

pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de 

fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare 

realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti 

permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de 

animale pe hectar de pajişte; 

- prevederile Ordinului comun al ministrului agriculkturii, alimentaţiei 

şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003 

pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 

îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen 

mediu şi lung, cu modificările şi completările ulterioare; 



-  prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

          În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,b”, alin.(4) lit..,,e”, alin.(7) 

lit.,,i” şi lit.,,r”, alin.(14) art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a, art.197 

alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.198 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare,                           

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

 Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente, 

proprietatea  persoanelor fizice și/sau juridice pe raza UAT Nușeni, județul 

Bistrița-Năsăud,  conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

        Art.2 Amenajamnetul pastoral reprezeintă actul administrativ prin care 

se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei Nușeni și este valabil pe 

o perioadă de 10 ani de la data aprobării. 

        Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Nușeni - domnul Ioan Mureșan și  compartimentul fond 

funciar și urbanism și monitorizarea procedurilor administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni. 

       Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr 

de 9 voturi ,,pentru” din totalul de 9 consilieri locali prezenți la ședință. 

     Art5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Primăriei comunei Nușeni, prin publicare în Monitorul Oficial al 

judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu. 



      Art.6 Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al  

comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- compartimentul fond funciar și urbanism și monitorizarea 

procedurilor administrative din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni. 

- Direcția pentru Agricultură Bistrița – Năsăud. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

            DANIELA SUCIU 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                              SECRETAR GENERAL 

                                                                ADRIANA – GABRIELA IRIMIEŞ 
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