
COMUNA TITEȘTI 
Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 

Județul Vâlcea, cod poștal 247492 
Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 

E-mail: titesti@vl.e-adm.ro Web site: www.titesti.ro 

 
                                                         Nr.2958  
                                                         Data 15.09.2021 

 

A N U N Ț  
 

În conformitate cu dispozițiile art.7 alin.1, 2,4,12 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică republicată,  

Se aduce la cunoștința publică faptul că a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile permanente aflate în unitatea 
administrativ-teritorială Comuna Titești, care se va dezbate în ședința consiliului local din 
luna octombrie 2021. 

Invităm persoanele fizice și juridice interesate să depună în termen de 10 zile 
calendaristice, în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre de 
mai sus, al cărui conținut se află afișat pe site-ul primăriei, la sediul acesteia, precum și la 
secretarul general al comunei. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot face prin: 
- fax la nr.0250756903; 
- e-mail la adresa titesti@vl.e-adm.ro; 
- prin poștă pe adresa: Primăria Comunei Titești, strada Principală, nr.44; 
- registratura primăriei. 
Procedura de dezbatere publică este de 30 de zile lucrătoare, de azi 10.09.2021. 
Anexăm prezentului anunț proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a 
proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei. 
 
 

Secretar general al comunei, 
Petru Rouă 
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CONSILIUL LOCAL 
LEGISLATURA 2020 - 2024                                                                                                    
 
                                                                                              - P R O I E C T -                       

 
H O T Ă R Â R E A   N R. ........ 

 
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile 

permanente aflate în unitatea administrativ-teritorială Comuna Titești  
     
 

 Consiliul Local al comunei Titeşti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă 
ordinară în data de .....10.2021, la care participă un număr de ... consilieri 
locali din totalul de 9 consilieri aleşi în funcţie;  
 Văzând ca prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr. 47 
din 30.07.2021 domnul consilier Niculescu Mihai a fost ales preşedinte de 
şedinţă; 
 Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit 
de primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat la nr.2945 din 
14.09.2021; 
   Ţinând cont de: 
 - raportul de specialitate al compartimentului agricultură registru agricol 
înregistrat la nr.2946 din 14.09.2021;  

- raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ şi al comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice 
şi a drepturilor cetăţenilor prin care se avizează favorabil proiectul de 
hotărâre;   

Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de 
secretarul general al comunei, înregistrat la nr.2947 din 14.09.2021;  
 În conformitate cu prevederile: 

- art.15 alin.2, art.120 alin.1 și art.121 alin.1 și alin.2 din Constituția 
României, republicată; 

- art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.7 alin.2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea 
nr.287/2009 republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.3 lit.d, art.9 alin.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și  pentru modificarea și 
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completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr.1064/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea 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 și completările ulterioare; 

- Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare 
a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, aprobată prin Ordinul 
nr.226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al 
ministrului administrației publice, modificată și completată prin Ordinul 
ministerului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.210/2009 și 
nr.541/2009; 

- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.544/2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajiște; 

- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.407/2051/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de 
pajiști aflate pe domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al 
municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- capitolul IX din Legea nr.24/2000 privind normele de thnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art.129 alin.1, alin.2, lit.c și lit.d, alin.6 lit.c, alin.7 lit.r din Ordonanța 
de urgență nr.57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.1 lit.a şi a art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de 
urgență nr.57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, cu un număr de .... voturi „pentru”, ... voturi împotrivă 
și .... abţineri, adoptă următoarea: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
 Art.1. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru toate pajiștile 
permanente aflate în unitatea administrativ-teritorială Comuna Titești, 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Amenajamentul pastoral prevăzut la art.1 reprezintă actul 
administrativ prin care se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei 
Titești, județul Vâlcea și este valabil pe o perioadă de 10 ani.   

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei 
prin compartimentele de specialitate.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului 
general al comunei Titești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
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comunei Titești precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.titesti.ro.  
   
                                                                                 Titeşti la ……...2021 
                Avizat pentru legalitate,  

                            Inițiator, 
                               Primar,                 Secretar general al comunei, 
                     Nicușor Cătălin Daneș                        Petru Rouă  
 
 

Nr.ex.6 
Red/Dact.P.R. 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .1 

Nr. 
crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate □ simplă □ absolută 
□ calificată2 

. . /. . ./. . . . .   

2 Comunicarea către primar2) . . /. . ./. . . . .   
3 Comunicarea către prefectul judeţului3) . . /. . ./. . . . .   
4 Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) . . /. . ./. . . . .   
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4)+5) . . /. . ./. . . . .   

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 
caz 

. . /. . ./. . . . .   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de 
două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului 
general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în 
cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 
cărora li se adresează." 
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COMUNA TITEȘTI 
Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 

Județul Vâlcea, cod poștal 247492 

Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 
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                                                                                                                           Nr.____________ 
                                                                                                          Data___________ 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea amenajamentului pastoral 
pentru toate pajiștile permanente aflate în unitatea administrativ-

teritorială Comuna Titești 
 

 
Ordonanța de urgență nr.57 din 2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prevede la art. 129 alin.6 lit.c că în 
exercitarea atribuțiilor sale, consiliul local ”avizează sau aprobă, în condițiile 
legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, în condițiile 
legii”, iar la art.7 lit.r, consiliul local ”asigură potrivit competențelor sale și în 
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor 
naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale”. 

În conformitate cu prevederile: 
- art.9 din 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 și completările ulterioare, acre 
prevede că, ”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 spcialiștii 
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”; 

- H.G. nr.1064/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea 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 și completările ulterioare; 

- Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare 
a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, aprobată prin Ordinul 
nr.226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al 
ministrului administrației publice, modificată și completată prin Ordinul 
ministerului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.210/2009 și 
nr.541/2009; 
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- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.544/2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajiște; 

- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.407/2051/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de 
pajiști aflate pe domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al 
municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al 
comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a 
acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, 
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al 
exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe 
teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire 
directă, în condițiile prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil 
republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști 
disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o 
perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se 
atribuie în condițiile de mai sus, crescătorilor de animale persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise în Registrul națioanl al exploatațiilor. 

În vederea îndeplinirii prevederilor legale, s-a întocmit Amenajamentul 
pastoral pentru 1314,68 ha pajiști din UAT Comuna Titești, al cărui scop este 
de a reglementa și organiza în timp și spațiu producția erbacee de pajiști, 
potrivit condițiilor staționale locale și incidenței măsurilor de agromediu, 
astfel să se asigure o gospodărire rațională a acestora, având în același timp ca 
țintă și menținerea biodiversității și protejarea mediului înconjurător. 

Ținând cont de cele prezentate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre 
în forma prezentată. 

 
 

Primar, 
Nicușor Cătălin Daneș 
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COMUNA TITEȘTI 
Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 

Județul Vâlcea, cod poștal 247492 

Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 
E-mail: titesti@vl.e-adm.ro Web site: www.titesti.ro 

 
                                                                                                                           Nr.____________ 
                                                                                                          Data___________ 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea amenajamentului pastoral 
pentru toate pajiștile permanente aflate în unitatea administrativ-

teritorială Comuna Titești 
 

 
Ordonanța de urgență nr.57 din 2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prevede la art. 129 alin.6 lit.c că în 
exercitarea atribuțiilor sale, consiliul local ”avizează sau aprobă, în condițiile 
legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, în condițiile 
legii”, iar la art.7 lit.r, consiliul local ”asigură potrivit competențelor sale și în 
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor 
naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale”. 

În conformitate cu prevederile: 
- art.9 din 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 și completările ulterioare, acre 
prevede că, ”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 spcialiștii 
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”; 

- H.G. nr.1064/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea 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 și completările ulterioare; 

- Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare 
a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, aprobată prin Ordinul 
nr.226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al 
ministrului administrației publice, modificată și completată prin Ordinul 
ministerului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.210/2009 și 
nr.541/2009; 
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- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.544/2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajiște; 

- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.407/2051/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de 
pajiști aflate pe domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al 
municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al 
comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a 
acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, 
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al 
exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe 
teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire 
directă, în condițiile prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil 
republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști 
disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o 
perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se 
atribuie în condițiile de mai sus, crescătorilor de animale persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise în Registrul națioanl al exploatațiilor. 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei privind  aprobarea 

amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile permanente aflate în unitatea 
administrativ-teritorială Comuna Titești; 

- Amenajamentul pastoral pentru suprafața de 1314,68 ha pajiști din 
UAT Comuna Titești, al cărui scop este de a reglementa și organiza în timp și 
spațiu producția erbacee de pajiști, potrivit condițiilor staționale locale și 
incidenței măsurilor de agromediu, astfel să se asigure o gospodărire rațională 
a acestora, având în același timp ca țintă și menținerea biodiversității și 
protejarea mediului înconjurător; 

 Se impune adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile permanente aflate în unitatea 
administrativ-teritorială Comuna Titești  

 
 

Întocmit, 
Constantin Dănuț-Popescu 

 


























































































































































































































































































































































































































































































