
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor  aflate în 

domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară 
 
    Având în vedere: 
-        Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr.1.132 din 21.02.2019; 
-        Raportul de specialitate nr. 1.133 din 21.02.2019 întocmit de Compartimentul Administraţie 
Publică ; 
-        Raporartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Aluniş; 
-    Prevederile art. 6, alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă 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. 4 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 si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
         În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2), litera c) şi alin.(5), litera c) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.-  Se aprobă Regulamentul de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor  
aflate în domeniul privat al Comunei Aluniş, judeţul Prahova, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 
Viceprimarul comunei şi Compartimentul Administraţiei Publică, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului  comunei Aluniş. 

Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
- Viceprimarului comunei Aluniş; 
- Compartimentului Administraţie Publică din cadrul aparatului de  
       specialitate al Primarului comunei Aluniş; 
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
       Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei; 
-      Altor persoane  şi instituţii interesate. 
 

Adoptată astăzi, 28 februarie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
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