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Anexă la H.C.L. nr. 48/29.04.2022 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                   Ștefan Viorel GAL                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 

 

 

 

Procedura de distribuire a extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor 
proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti situate pe raza administrativ – teritorială a 

Comunei Vama Buzăului 

 

 Art. 1: Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente situate pe raza administrativ – 

teritorială a Comunei Vama Buzăului, județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Vama Buzăului nr. 133 din 22.12.2021 este gestionat de către Compartimentul registru 

agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

 Art. 2: (1) Măsurile tehnice, organizatorice și economice prevăzute în Amenajamentul 

pastoral, necesare ameliorării și exploatării pajiștilor aflate pe  raza administrativ – teritorială a 

Comunei Vama Buzăului, se pun la dispoziția utilizatorilor de pășuni și fânețe. 

      (2) Conform prevederilor art. 2, lit. ,,d” 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, prin 

utilizator de pășuni și fânețe se înțelege: 

,,(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al 

exploataţiilor (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 

desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării 

statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, 

care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin 

păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an;  

sau 
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(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în condiţiile legii, 

suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi 

fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an.” 

 Art. 3: Extrasele din Amenajamentul pastoral vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea 

de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștilor și perioadele de execuție a acestora și se distribuie:  

 din oficiu utilizatorilor care au încheiate contracte de închiriere cu Comuna Vama 

Buzăului, prin grija Compartimentului registru agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului; 

 la solicitarea altor persoane fizice sau juridice, numai după achitarea taxei de 2 

lei/filă (pentru copii A4) și de 4 lei/filă (pentru copii A3), conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 130/22.12.2021. 

 Art. 4: Instituțiilor/autorităților/organelor cu atribuții de control li se comunică la cerere, în 

mod gratuit, extrase din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente situate pe raza 

administrativ – teritorială a Comunei Vama Buzăului, județul Brașov. 

 Art. 5: Prezenta procedură se pune în aplicare prin intermediul Compartimentul registru 

agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, cu sprijinul 

Viceprimarului comunei Vama Buzăului și al Secretarului general al comunei Vama Buzăului și va 

fi actualizată în baza modificărilor legislative ulterioare și a celor intervenite în structura 

organizatorică, prin hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Vama Buzăului. 


