ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 89/ 2019
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza Municipiului Lupeni și aprobarea procedurii
distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9946/ 20 august 2019 prezentat de domnul Lucian Marius Resmeriță, Primar al
Municipiului Lupeni, prin care propune aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza Municipiului Lupeni
și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral;
Văzând DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 63/ 01.08.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara;
Ținând cont de prevederile:
- art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 8 alin. (9) din 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;
Cu aplicarea prevederilor
- 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;
- Ordinul comun al Ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor și al Ministrului administraței 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;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b”, alin. (4) lit. „e” alin. (7) lit. „i” şi „r”, alin. (14) și art. 136 din Ordonanța de urgență nr.
57/ 2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din Municipiul Lupeni, 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 Municipiului Lupeni 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 Municipiul Lupeni prevăzută la anexa 2 din hotărâre.
Art. 4 Hotărârea se poate contesta în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/ 2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Primarului
Municipiului Lupeni și Biroului Cadastru și agricultură și se aduce la cunoștință publică.
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Nr. 9946/ 20 august 2019

Referat de aprobare
În vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991, cu modificările
și completările ulterioare am solicitat Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara întocmirea
amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza Municipiului Lupeni.
Amenajamentul pastoral întocmit în conformitate cu prevederile legale reglementează modul de
exploatare judicioasă a pajiștilor aflate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lupeni corelând
producția reală a acestora cu capacitatea de pășunat. În acest context, specialiștii agricoli au stabilit încărcătura
ideală de animale alocată unui hectar în funcție de situația concretă din teren.
Amenajamentul prezentat cuprinde de asemenea propuneri de repunere în valoare a unor suprafețe de
pajiști, de protecție a vegetației și a solului, de refacere a covorului ierbos și chiar de combatere a eroziunii
solului.
Cele 2.436,07 Ha de pajiști ale Municipiului Lupeni au fost împărțite în 90 de trupuri, specialiștii
studiindu-le în mod distinct și stabilind pentru fiecare dintre acestea lucrările agrotehnice necesare.
Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara a întocmit studiile necesare în cursul anului 2018 și
a predat Primăriei Municipiului Lupeni documentația – Amenajament pastoral conform procesului-verbal de
predare-primire nr. 13.966/ 07.11.2018. Ulterior primirii acestuia, prin intermediul Aparatului de specialitate
am depus diligențele pentru obținerea avizelor necesare astfel încât documentația să poată fi aprobată de
Consiliul local al Municipiului Lupeni.
Direcția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 63/
01.08.2019 a stabilit că Amenajamentul pastoral al pajiștilor situate pe teritorul Municipiului Luprni poate fi
adoptat fără un aviz de mediu, întrucât pentru aceste pajiști nu este necesară o evaluare de mediu.
Situație deosebită o prezintă pășunea din nordul localității și în special Pășunea Corea (aflată în
proprietatea Municipiului Lupeni dar situată administrativ pe teritoriul Comunei Pui) ambele fiind sub
incidența Ariei Protejate V.4 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și ROSCI0236 Strei-Hațeg. Pentru
aceste pajiști care se vor respecta recomandările ANANP formulate în calitate de administrator al ariilor
protejate, recomandări preluate în Decizia 63/ 2019 a Direcția pentru Protecția Mediului Hunedoara.
Din Decizia emisă de Direcția pentru Protecția Mediului Hunedoara rezultă că Amenajamentul
pastoral a fost supusă consultării publice la sediul A.P.M. Hunedoara anunțuri în acest sens fiind publicate,
conform legislației, în datele de 19.11.2018 și respectiv 22.11.2018 iar anunțul privind luarea deciziei a fost
publicat în presă și pe Situl A.P.M. la data de 22.07.2019.
Procedural, proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral și a procedurii de
eliberare a extraselor din acesta va fi supus consultării publice conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare urmând ca ulterior să fie supus
aprobării sale de către Consiliul local al Municipiului Lupeni.
Prin același proiect de hotărâre vă propun să reglementăm de asemenea și procedura de distribuire a
extraselor din Amenajamentul pastoral al pajiștilor din Municipiul Lupeni, către persoanele fizice sau juridice
interesate.
Ținând cont de cele arătate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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