ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL – ANEXA NR.II LA HCL NR.30/2020

PROCEDURA DISTRIBUIRII
extraselor din Amenajamentul pastoral pentru comuna Mihalț, județul Alba

Art.1. Proiectul de amenajament pastoral, aprobat prin HCL nr.30/2020 este gestionat de
către Compartimentele Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Mihalț, județul Alba.
Art.2 (1) Măsurile tehnice, organizatorice și economice prevăzute în Proiectul de
amenajament pastoral al comunei Mihalț, județul Alba, necesare ameliorării și exploatării pajiștilor
permanente la nivelul comunei Mihalț, se pun la dispoziția utilizatorilor pășunilor comunale.
(2) Conform art.2 lit. d) din OUG 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, prin utilizator de pășuni și fânețe se
înțelege
”(i)crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al
exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat,
constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care
desfășoară activităţi agricole specifice categoriei de folosință pășuni şi fânețe, conform
clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală
şi animală, care deţine legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole şi care valorifică
pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an; sau
(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în condiţiile legii,
suprafața agricolă, care desfășoară activităţi agricole specifice categoriei de folosință pășuni şi
fânețe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an;”
(3) Extrase din Amenajamentul pastoral se distribuie din oficiu utilizatorilor
(persoanelor care au încheiate contracte de închiriere/concesiune pentru pajiști comunale) prin
grija Compartimentelor Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Mihalț, sub luare la semnătură.
(4) La solicitarea altor persoane fizice/juridice se comunică extrase din Proiectul de
amenajament pastoral ( ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de
întreținere a pajiștilor și perioadele de execuție a acestora), după achitarea taxelor de copiere a
documentației.
Art.3. Cu ocazia distribuirii extraselor persoanelor prevăzute la art.2 alin.(3) , funcționarii
din cadrul compartimentelor Registrul Agricol și Fond Funciar vor verifica contractul de închiriere
încheiat cu utilizatorul și vor propune modificările/completările ce se impun , astfel încât să se
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asigure exploatarea rațională a pajiștii, în conformitate cu dispozițiile legale/reglementările
cuprinse în Proiectul de Amenajament pastoral, prin încheierea unui Act adițional la contract.
Art.4. Instituțiilor/organelor cu atribuții de control li se comunică , la cerere, extrase
din Amenajamentul pastoral.
Art.5. Prezenta procedură se pune în aplicare prin intermediul Compartimentelor
Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Mihalț și se actualizează în baza modificărilor legislative și a celor intervenite în structura
organizatorică, prin hotărâre adoptată de Consiliul Local.

Mihalț la 19 mai 2020

Președinte de ședință,
Consilier – Pertu Comșa

Contrasemnează secretar general
Mariana Salcău
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