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                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                

  Secretar general UAT, 

Crăciun Adrian 

 

Proiect de hotarare  

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Cozma și 

aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral 

 

Ormenisan Petru , primarul comunei Cozma, judetul Mures 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea Amenajamentului Pastoral 

pentru pajiștile de pe raza UAT Cozma și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din 

Amenajamentul Pastoral      – proiect din iniţiativa autorităţii executive; 

Tinand cont de prevederile : 

- O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 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 și compeltările ulterioare; 

-ORDIN nr. 125 din 3 mai 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; 

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de 

calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

-Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 

naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului 

agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi 

completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr. 

541/2009, 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din UAT Cozma, 

În temeiul prevederilor articolului art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. b,lit. c,  alin.4,  lit f, alin. (7) lit. 

“r” , art. 139, alin. 1, alin. 3 lit. g, art. 196, alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din Comuna Cozma, judetul Mures, 

prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 

 

 



Art. 2. Amenajamentul pastoral reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile 

aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data aprobării. 

 

Art. 3.  Se aprobă procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul Pastoral al pajiștilor din 

Comuna Cozma prevăzută la anexa 2 din hotărâre. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cozma şi prefectului judeţului Mures şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa www.primariacozma.ro  

 

 

Initiator 

Primar 

Ormenisan Petru 
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ANUNȚ 
Privind adoptarea a unei hotărâri 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT COZMA și 

aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral 

 

 

 

Primarul comunei COZMA , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică,  aduce la cunoștința publicului elaborarea: 

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe 

raza UAT COZMA și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite 

sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare, privind proiectul 

de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Comunei Cozma sau prin poștă , în termen 

de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 20.08.2021 

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de 

zile , la avizierul Primăriei Comunei Cozma și pe site instituției www.primariacozma.ro sau poate 

fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată institutiei. 

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si 

anunțată in termenele prevăzute de lege. 

 

 

 

PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 

ORMENISAN PETRU                                          CRACIUN ADRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariacozma.ro/

