
                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU 
 

 

                                                        HOTĂRÂRE 
privind stabilirea masurilor  pentru păşunat in anul  2011 ; 

 
            Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava; 
 Având în vedere: 

• Expunerea de motive  prezentata de domnul Nimitean Dumitru, Primar al comunei 
Ciprian Porumbescu ,nr.309/15.02.2011; 

• raportul de specialitate nr.310/15.02.2011,din cadrul Primariei comunei Ciprian 
Porumbescu; 

• raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
   urgenŃa impusă de necesitatea aplicării măsurilor concrete de organizare a păşunatului în anul 
2011, respectiv repartizarea prealabilă a suprafeŃelor de păşuni pe specii şi categorii de utilizatori, 
precum şi eliberarea documentaŃiei necesare deŃinătorilor de animale în vederea accesării 
subvenŃiilor din fonduri europene; 
          prevederile art.18, lit. „a” şi „b” Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare;    prevederile art. 17, art. 18 şi 42 alin.1, lit. ”h”, ”i”, ”j”, ”k”, “l”, ”m”, ”n”, ”o”, ”p” şi alin. 
2 - 6 din Legea zootehniei nr. 72./16.01.2002 cu modificările şi completările ulterioare; 
           prevederile art. 27 şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu 
modificările ulterioare;prevederile Ordinului comun nr. 226/28.03.2003 al Ministrului Agriculturii, 
AlimentaŃiei şi Pădurilor şi nr. 235/22.05.2003 al Ministrului AdministraŃiei Publice privind 
aprobarea Strategiei privind organizarea activităŃii de îmbunătăŃire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naŃional, pe termen mediu şi lung;prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr. 42/2004 privind 
organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi pentru siguranŃa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 69, lit. „h” şi art. 90 din 
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, aprobată 
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare; prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministrului AdministraŃiei şi 
Internelor, pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităŃii de 
îmbunătăŃire şi exploatare a pajiştilor la nivel naŃional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Agriculturii, AlimentaŃiei şi Pădurilor şi al Ministrului AdministraŃiei Publice 
nr. 226/235/2003;prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 
administraŃia publică. 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” alin. 6, lit. “a” - pct. 9, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
                             HOTARASTE: 

 Art.1.- (1)Se stabilesc următoarele taxe speciale de păşunat, valabile în anul 2011: 
-bovine adulte - 15 lei/cap/animal  
- tineret bovin  - 10 lei/cap/animal 
- cabaline adulte - 25 lei/cap/animal 
- tineret cabalin - 25 lei/cap/animal 
- ovine adulte – 3,5 lei/cap/animal 
- caprine adulte – 3,5 lei/cap/animal 
- tineret ovin - 2 lei/cap/animal 
- tineret caprin - 2 lei/cap/animal 
 -(2) Taxa de inchiriere a pasunilor va fi de  minim 80 lei/ha . 
 -(3) DeŃinătorii de animale (persoane fizice şi juridice ) care întrunesc condiŃiile privind 
exploataŃiile agricole pot închiria prin licitaŃie publică o suprafaŃă de păşune pe o perioadă de 1 an,  



cu posibilitatea de prelungire prin acte adiŃionale, corespunzător numărului de animale pe care le 
deŃin. SuprafaŃa va fi repartizată după încheierea contractului de păşunat. 
Modelul contractului de închirere va cuprinde clauze de exploatare corespunzător va fi întocmit de 
comisia de specialitate si va fi prezentat spre aprobarea Consiliului local 
 Art.2.- Taxele percepute în baza art.1 vor fi folosite pentru întreŃinerea şi îmbunătăŃirea 
păşunii existente. 
 Art.3. - Taxele de păşunat se vor încasa de către Compartimentul financiar contabil, prin 
delegatul său împreună cu agentul agricol odată cu intrarea bovinelor, caprinelor si cabalinelor la 
păşunat. 
 Art.4. - Fiecare crescător de animale are obligaŃia de a înregistra efectivele de animale în 
registrul agricol în conformitate cu  H.G.R. nr.1632/ 29.12.2009, privind  registrul agricol pentru 
perioada 2010- 2014. 
 Art.5. - Crescătorii de animale care nu şi-au achitat taxa de păşunat în anii precedenŃi nu au 
dreptul de folosire a păşunii până la achitarea taxelor de păşunat la zi. 
 ART.6. - Animalele achiziŃionate după data de 1 mai 2011 vor putea fi învoite la păşunat 
numai după achitarea taxei de păşunat aferente, prezentarea documentelor doveditoare a 
proprietăŃii şi a stării de sănătate a animalelor achiziŃionate.  

ART.7. - Constituie contravenŃie şi se sancŃionează conform art. 42(2) din Legea zootehniei 
nr. 72/2002 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte: 
a)   păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei stabilite se 
sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, conform art.42 (2) lit.”c”; 
b)   refuzul titularilor de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de exploatare, împiedicarea 
sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea, se sancŃionează cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei, conform art.42(2) lit.”b”; 
c)   neîndeplinirea de către deŃinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaŃiilor prevăzute în autorizaŃie 
se sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, conform art. 42(2) lit.”c”; 
d)   circulaŃia pe pajişti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele care cauzează deteriorarea 
acestora, se sancŃionează de la 250 lei la 500 lei, conform art. 42(2) lit. “a”; 
e)   organizarea şi punerea în funcŃiune de noi exploataŃii zootehnice fără autorizaŃie emisă de 
organele abilitate, se sancŃionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, conform art. 42(2) lit.“e”; 
f)    poluarea şi/sau deteriorarea mediului ambiant se sancŃionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 
lei conform art. 42(2) lit. “d”; 
g)   nerespectarea protecŃiei animalelor se sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, conform 
art. 42(2) lit. “b”; 
h)   omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinŃa stăpânul, deŃinătorul sau organul 
competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat, a cărui viaŃă, sănătate ori 
integritate corporală este în primejdie,nesupravegherea  cabalinelor se sancŃionează cu amendă de la 
250 la 500 lei, conform art. 42(2) lit. “a”. si interzicerea la pasunat; 
i) circulaŃia animalelor inspre pajişti fara prezenta unui paznic sau insotitor, se sancŃionează de la 
250 lei la 500 lei, conform art. 42(2) lit. “a”; 
ART.8. - (1) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 120 lei la 200 lei, 
conform art. 2 lit. ”a”, “b”, ”l” din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancŃionarea 
contravenŃiilor silvice, următoarele fapte săvârşite pe păşuni: 
a) aruncarea de Ńigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în păduri sau pe alte terenuri aflate în 
cuprinsul fondului forestier naŃional, ori aprinderea focului în păduri la distanŃă mai mică de 100 m 
de limita acestora, în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate; 
b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrărilor aferente acestora, inclusiv 
prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrări, 
prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea indicatoarelor de circulaŃie 
amplasate de organele competente; 
c) culegerea sau recoltarea în scopul comercializării din fondul forestier naŃional şi din vegetaŃia 
forestieră din afara acestuia, de fructe de pădure, ciuperci comestibile, seminŃe forestiere, plante 
medicinale şi aromatice, răşină, mlădiŃe de răchită, frunze, ramuri, humus, iarbă, lucernă, cetină, 
mugurişi, alte asemenea, fără autorizaŃia unităŃilor silvice sau fără acordul proprietarului şi în alte  



 
condiŃii decât cele autorizate, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de 
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. 
              (2) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 80 lei la 120 lei, conform 
art. 3 lit. ”a”, “b”, ”f”, următoarele fapte săvârşite pe păşuni: 
a) vătămarea de arbori nemarcaŃi în parchetele în curs de exploatare, din fondul forestier naŃional 
sau din vegetaŃia forestieră din afara acestui fond, cu excepŃia vătămărilor normale specifice 
procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorită respectării normelor de protecŃie a 
muncii, dacă locul arborilor vătămaŃi şi în imediata lor apropiere nu au fost lăsaŃi arbori 
corespunzători, dintre cei destinaŃi exploatării, marcaŃi ca atare de personalul silvic în cadrul 
procesului de punere în valoare; 
b) lăsarea animalelor să păşuneze în fondul forestier naŃional nesupravegheate sau în alte condiŃii 
decât cele prevăzute de lege; 
c) aducerea sau depozitarea în fondul forestier naŃional sau pe terenurile cu vegetaŃie forestieră din 
afara acestuia de piatră, moloz, cadavre de animal, gunoaie, deşeuri şi altele asemenea. 
              (3) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 60 lei la 100 lei, conform 
art. 4 lit. ”c”, “e”, următoarele fapte săvârşite pe păşuni 
a) instalarea în fondul forestier proprietate publică a statului de corturi, tonete sau altele asemenea, 
în alte locuri decât cele aprobate şi marcate de organele silvice; 
b) spălarea în apele curgătoare sau stătătoare din fondul forestier naŃional sau în apele situate pe 
terenurile cu vegetaŃie forestieră din afara acestuia, a animalelor domestice, a autovehiculelor de 
orice fel sau a altor obiecte poluante. 
              (4) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 60 lei la 80 lei, conform 
art. 5 lit. “a”, “d” următoarele fapte săvârşite pe păşuni: 
a) neparticiparea la acŃiunile de stingere a focului a celor care desfăşoară activităŃi în zonele în care s-
au declanşat incendii asupra vegetaŃiei forestiere, din fondul forestier naŃional sau din afara acestuia; 
b) aruncarea sau lăsarea în interiorul ori la liziera pădurii de ambalaje şi resturi menajere sau alte 
asemenea. 
ART.9. Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor se face de către personalul cu atribuŃii specifice 
privind păşunile, în baza Legii Zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor silvice şi cu respectarea 
prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.    
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                  CONTRASEMNEAZA, 
        Morosan Corneliu Alexandru                 SECRETARUL COMUNEI, 
                                               Covrig Riulet Constantin 
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R O M Â N I A  

 JUDEłUL SUCEAVA 
 PRIMĂRIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU 
         Nr. 310/15.02.2011 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA  PROIECTUL DE  H O T A R A R E  privind stabilirea masurilor  pentru păşunat 

in anul  2011 ; 
 

Pasunatul reprezinta modul de hranire a animalelor prin consum direct a plantelor de pe 
pajisti naturale sau cultivate.  

În baza Legii Zotehniei Nr. 72/2002 sunt supuse regimului de exploatare urmatoarele 
categorii de terenuri:  

•  Pajisti comunale si pajisti indiviziune;  

•  Pajisti apartinând domeniului public al satului situat pe orice fel de terenuri din zonele 
montane si inundabile, care sunt folosite numai în timpul prielnic pasunatului;  

•  Pajisti cu regim special, cu exceptia perimetrelor de protectie ecologica, a rezervatiilor 
naturale, a parcurilor naturale si nationale;  

•  Terenurile arabile si cele provenite din pajisti comunale destinate producerii de furaje si 
seminte de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrarile de îmbunatttire a 
pajistilor.  

Pajistile naturale sunt formate din vegetatie spontana, cu o anumita reprezentare a 
fiecarei familii botanice (este de calitate buna când contine 70% graminee, 25% 
leguminoase si 5% alte specii), iar pajistile cultivate sunt alcatuite din amestec de 
leguminoase si graminee perene (de exemplu: 51% paius de livezi, 24% golomat, 18% 
ghizfei si 7% raigras peren). Ambele tipuri de pajisti se pot folosi atât pentru pasunat cât si 
pentru producerea masei verzi, a fânului.  

Pasunatul rational reprezinta folosirea ierbii (plantelor) cu eficienta maxima prin 
parcelare (tarlalizare) sau prin portionarea în benzi a pasunii. De asemenea, se utilizeaza 
si pasunatul limitat (2-3 ore pe zi, iar pasunea se completeaza cu masa verde administrata 
la adapost sau padoc), precum si pasunatul liber intensiv ( î mpartirea pasunii în doua 
parcele).  

Pasunatul rational are numeroase avantaje de ordin zootehnic, sanitar-veterinar, economic 
si ecologic.  

Avantajele de ordin zootehnic sunt urmatoarele:  

•  se asigura obtinerea unei cantitati mari de substante nutritive la unitatea de suprafata 
(cu 30-40 % mai mult fata de nutreturile conservate). 1 kg de iarba asigura 230-250 s SU, 
0,09-0,22 UN, 10-20 g PD, 1,2-2 g Ca, 0,6-0,8 g P si 15-40 mg caroten;  

•  permite distribuirea judicioasa a rezervelor de hrana între diferite specii si categorii de 
animale;  

•  se asigura un nutret favorabil pentru dezvoltarea microsimbiontilor din rumen;  

•  se asigura un nutret cu consumabilitate mare si digestibilitate ridicata a nutrientilor;  

•  se intensifica functia de reproductie a vacilor si se stimuleaza secretia laptelui;  



•  se asigura dezvoltarea buna a scheletului si musculaturii, îmbunatatind constitutia, 
conformatia, în special aplomburile, la vaci.  

Avantajele de ordin sanitar vaterinar canstau în:  

•  imbunatateste indicii fiziologici ai vacilor (sporeste capacitatea de respiratie, de 
circulatie, stimuleaza dezvoltarea sistemului nervos central si neuro-vegetativ);  

•  sporeste rezistenta organismului la intemperii si boli;  

•  are efecte diuretice si dietetice.  

Avantajele de ordin economic si ecologic sunt:  

•  constituie cea mai ieftina sursa de hrana, mai ales primavara, iar laptele obtinut este 
mai ieftin cu 25-30%;  

•  asigura securitatea ecologica a solului prin îmbogatirea în humus ceea ce duce la 
cresterea fertilitatii si protectia împotriva factorilor daunatori de clima (combaterea 
eroziunii solului).  

Avand in vedere cele prezentate mai sus este necesar sa se ia si masuri restrictive  

astfel incat,In cazul reclamatiilor cetatenilor comunei Ciprian Porumbescu,carora li 

s-au distrus culturile agricole prin pasunat, , cei vinovati vor suporta contravaloarea 

pagubei. 

 
  Consilier urbanism 
Ing.Cerlinca Amfilochi 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  

 JUDEłUL SUCEAVA 
 PRIMĂRIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU 
             Nr. 309/15.02.2011 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA  PROIECTUL DE  H O T A R A R E privind stabilirea masurilor  pentru 

păşunat in anul  2011 ; 

 
 
 
   
   Avand in vedere urgenŃa impusă de necesitatea aplicării măsurilor 
concrete de organizare a păşunatului în anul 2011, respectiv 
repartizarea prealabilă a suprafeŃelor de păşuni pe specii şi categorii 
de utilizatori, precum şi eliberarea documentaŃiei necesare 
deŃinătorilor de animale în vederea accesării subvenŃiilor din fonduri 
europene ,deoarece sunt multe  reclamatii ale cetatenilor comunei 
privind pasunatul propun spre adoptare Consiliului Local Ciprian 
Porumbescu urmatorul proiect de hotarare. 
 
 

 
    INITIATOR, 
       PRIMAR, 
NIMITEAN DUMITRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 

CONSILIUL LOCAL 
***   ***   ***   ***   COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA 

MEDIULUI SI TURISM***MEDIULUI SI TURISM***MEDIULUI SI TURISM***MEDIULUI SI TURISM***    

 

 

                                        RAPORT  DE   AVIZARERAPORT  DE   AVIZARERAPORT  DE   AVIZARERAPORT  DE   AVIZARE    

 

Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 
mediului si turism din cadrul Consiliului Local Ciprian Porumbescu,judetul 
Suceava, avizeaza favorabil prezentul proiect de hotarare (privind stabilirea 
masurilor privind pasunatul pentru anul 2011 ;)pe care il inainteaza 
Consiliul Local spre dezbatere si aprobare dupa ce acesta a fost  analizat de 
prezenta comisie. 
 
 
 

 

 

           Presedinte de comisie, 

         Hancean Constantin 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU 
 

 

                                                        HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxelor speciale de păşunat pentru anul 2011 ; 

 
            Consiliul Local al comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava; 
 Având în vedere: 

• Expunerea de motive  prezentata de domnul Nimitean Dumitru, Primar al comunei 
Ciprian Porumbescu ,nr.309/15.02.2011; 

• raportul de specialitate nr.310/15.02.2011,din cadrul Primariei comunei Ciprian 
Porumbescu; 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
   urgenŃa impusă de necesitatea aplicării măsurilor concrete de organizare a păşunatului în anul 
2011, respectiv repartizarea prealabilă a suprafeŃelor de păşuni pe specii şi categorii de utilizatori, 
precum şi eliberarea documentaŃiei necesare deŃinătorilor de animale în vederea accesării 
subvenŃiilor din fonduri europene; 
          prevederile art.18, lit. „a” şi „b” Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare;    prevederile art. 17, art. 18 şi 42 alin.1, lit. ”h”, ”i”, ”j”, ”k”, “l”, ”m”, ”n”, ”o”, ”p” şi alin. 
2 - 6 din Legea zootehniei nr. 72./16.01.2002 cu modificările şi completările ulterioare; 
           prevederile art. 27 şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu 
modificările ulterioare;prevederile Ordinului comun nr. 226/28.03.2003 al Ministrului Agriculturii, 
AlimentaŃiei şi Pădurilor şi nr. 235/22.05.2003 al Ministrului AdministraŃiei Publice privind 
aprobarea Strategiei privind organizarea activităŃii de îmbunătăŃire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naŃional, pe termen mediu şi lung;prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr. 42/2004 privind 
organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi pentru siguranŃa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 69, lit. „h” şi art. 90 din 
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, aprobată 
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare; prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministrului AdministraŃiei şi 
Internelor, pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităŃii de 
îmbunătăŃire şi exploatare a pajiştilor la nivel naŃional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Agriculturii, AlimentaŃiei şi Pădurilor şi al Ministrului AdministraŃiei Publice 
nr. 226/235/2003;prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 
administraŃia publică. 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” alin. 6, lit. “a” - pct. 9, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
                             HOTARASTE: 

 Art.1.- Se stabilesc următoarele taxe speciale de păşunat, valabile în anul 2011: 
bovine adulte - 30 lei/cap/animal  
- tineret bovin  - 25 lei/cap/animal 
- cabaline adulte - 30 lei/cap/animal 
- tineret cabalin - 25 lei/cap/animal 
- ovine adulte - 7 lei/cap/animal 
- caprine adulte - 7 lei/cap/animal 
- tineret ovin - 3 lei/cap/animal 



- tineret caprin - 3 lei/cap/animal 
 Art.2.- Taxele percepute în baza art.1 vor fi folosite pentru întreŃinerea şi îmbunătăŃirea 
păşunii existente. 
 Art.3. - (1) Se stabileşte data de 1 mai 2011 ca dată de începere a păşunatului pentru bovine si 
cabaline. 
      (2) Accesul animalelor bolnave este interzis. 
 Art.4. - (1) Ciclul de păşunat se încheie la 1 noiembrie 2011 pentru bovine, caprine şi cabaline 
      (2) După încheierea ciclului de păşunat se va lăsa păşunea liberă pentru refacerea şi 
efectuarea lucrărilor de întreŃinere. 
 Art.5. - Taxele de păşunat se vor încasa de către DirecŃia economică, prin delegatul său 
împreună cu agentul agricol odată cu intrarea bovinelor, caprinelor si cabalinelor la păşunat. 
 Art.6. - Păşunatul bovinelor se va efectua numai pe parcele: ...........................; intrarea se va 
efectua numai pe drumurile aprobate. 
 Art.7. - Fiecare crescător de animale are obligaŃia de a înregistra efectivele de animale în 
registrul agricol în conformitate cu  H.G.R. nr.1632/ 29.12.2009, privind  registrul agricol pentru 
perioada 2010- 2014. 
 Art.8. - Crescătorii de animale care nu şi-au achitat taxa de păşunat în anii precedenŃi nu au 
dreptul de folosire a păşunii până la achitarea taxelor de păşunat la zi. 
 Art.9. - (1) Se interzice executarea de  construcŃii sau amenajări de orice fel pe păşune, în 
conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată. 
        (2) Se interzice depozitarea materialelor de orice fel pe păşune. 
 -(3) Ciobanii angajaŃi de către şeful de stână la data ieşirii la păşunat la emiterea autorizaŃiei 
vor prezenta datele de identificare şi vor achita taxa de păşunat stabilită.  
            (4) Numărul de ovine aduse de către ciobanii angajaŃi la turmă poate să fie de maxim 30 
capete pentru un cioban angajat la 100 de ovine, iar numărul turmelor este prevăzut în anexa nr. 1.  
            (5) Pentru animalele aduse în plus, faŃă de cele stabilite la alin. (2), ciobanilor vinovaŃi li se va 
aplica sancŃiunea prevăzută în art. 42 alin. 2 lit.”c” din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
ART.10. - Animalele achiziŃionate după data de 1 mai 2011 vor putea fi învoite la păşunat numai 
după achitarea taxei de păşunat aferente, prezentarea documentelor doveditoare a proprietăŃii şi a 
stării de sănătate a animalelor achiziŃionate.  
ART.11. (1) Şefii stânelor au obligaŃia de a dispune ciobanilor angajaŃi mutarea staulului la o 
perioadă de 3-5 zile pentru a împiedica fertilizarea excesivă, la fiecare stână stabilindu-se un grafic în 
acest sens. 
             (2) Nerespectarea prevederilor de la alin. 1 constituie contravenŃie şi se sancŃionează conform 
art. 96, alin. 2, pct. 25 şi 27 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu amendă de la 500 la 1.500 lei aplicată şefului de stână. 
ART.12. - Constituie contravenŃie şi se sancŃionează conform art. 42(2) din Legea zootehniei nr. 
72/2002 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte: 
a)   păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei stabilite se 
sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, conform art.42 (2) lit.”c”; 
b)   refuzul titularilor de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de exploatare, împiedicarea 
sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea, se sancŃionează cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei, conform art.42(2) lit.”b”; 
c)   neîndeplinirea de către deŃinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaŃiilor prevăzute în autorizaŃie 
se sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, conform art. 42(2) lit.”c”; 
d)   circulaŃia pe pajişti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele care cauzează deteriorarea 
acestora, se sancŃionează de la 250 lei la 500 lei, conform art. 42(2) lit. “a”; 
e)   organizarea şi punerea în funcŃiune de noi exploataŃii zootehnice fără autorizaŃie emisă de 
organele abilitate, se sancŃionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, conform art. 42(2) lit.“e”; 
f)    poluarea şi/sau deteriorarea mediului ambiant se sancŃionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 
lei conform art. 42(2) lit. “d”; 
g)   nerespectarea protecŃiei animalelor se sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, conform 
art. 42(2) lit. “b”; 



h)   omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinŃa stăpânul, deŃinătorul sau organul 
competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat, a cărui viaŃă, sănătate ori 
integritate corporală este în primejdie, se sancŃionează cu amendă de la 250 la 500 lei, conform art. 
42(2) lit. “a”. 
ART.13. - (1) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 120 lei la 200 lei, 
conform art. 2 lit. ”a”, “b”, ”l” din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancŃionarea 
contravenŃiilor silvice, următoarele fapte săvârşite pe păşunil: 
a) aruncarea de Ńigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în păduri sau pe alte terenuri aflate în 
cuprinsul fondului forestier naŃional, ori aprinderea focului în păduri la distanŃă mai mică de 100 m 
de limita acestora, în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate; 
b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrărilor aferente acestora, inclusiv 
prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrări, 
prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea indicatoarelor de circulaŃie 
amplasate de organele competente; 
c) culegerea sau recoltarea în scopul comercializării din fondul forestier naŃional şi din vegetaŃia 
forestieră din afara acestuia, de fructe de pădure, ciuperci comestibile, seminŃe forestiere, plante 
medicinale şi aromatice, răşină, mlădiŃe de răchită, frunze, ramuri, humus, iarbă, lucernă, cetină, 
mugurişi, alte asemenea, fără autorizaŃia unităŃilor silvice sau fără acordul proprietarului şi în alte 
condiŃii decât cele autorizate, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de 
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. 
              (2) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 80 lei la 120 lei, conform 
art. 3 lit. ”a”, “b”, ”f”, următoarele fapte săvârşite pe păşuni: 
a) vătămarea de arbori nemarcaŃi în parchetele în curs de exploatare, din fondul forestier naŃional 
sau din vegetaŃia forestieră din afara acestui fond, cu excepŃia vătămărilor normale specifice 
procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorită respectării normelor de protecŃie a 
muncii, dacă locul arborilor vătămaŃi şi în imediata lor apropiere nu au fost lăsaŃi arbori 
corespunzători, dintre cei destinaŃi exploatării, marcaŃi ca atare de personalul silvic în cadrul 
procesului de punere în valoare; 
b) lăsarea animalelor să păşuneze în fondul forestier naŃional nesupravegheate sau în alte condiŃii 
decât cele prevăzute de lege; 
c) aducerea sau depozitarea în fondul forestier naŃional sau pe terenurile cu vegetaŃie forestieră din 
afara acestuia de piatră, moloz, cadavre de animal, gunoaie, deşeuri şi altele asemenea. 
              (3) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 60 lei la 100 lei, conform 
art. 4 lit. ”c”, “e”, următoarele fapte săvârşite pe păşuni 
a) instalarea în fondul forestier proprietate publică a statului de corturi, tonete sau altele asemenea, 
în alte locuri decât cele aprobate şi marcate de organele silvice; 
b) spălarea în apele curgătoare sau stătătoare din fondul forestier naŃional sau în apele situate pe 
terenurile cu vegetaŃie forestieră din afara acestuia, a animalelor domestice, a autovehiculelor de 
orice fel sau a altor obiecte poluante. 
              (4) Constituie contravenŃii silvice şi se sancŃionează cu amendă de la 60 lei la 80 lei, conform 
art. 5 lit. “a”, “d” următoarele fapte săvârşite pe păşuni: 
a) neparticiparea la acŃiunile de stingere a focului a celor care desfăşoară activităŃi în zonele în care s-
au declanşat incendii asupra vegetaŃiei forestiere, din fondul forestier naŃional sau din afara acestuia; 
b) aruncarea sau lăsarea în interiorul ori la liziera pădurii de ambalaje şi resturi menajere sau alte 
asemenea. 
ART.14. Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor prevăzute la art. 13 şi 14 se face de către 
personalul silvic şi cel cu atribuŃii specifice privind păşunile, în baza Legii Zootehniei nr. 72/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancŃionarea 
contravenŃiilor silvice şi cu respectarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare.    
      
   INITIATOR,                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

       PRIMAR,                      SECRETAR COMUNA, 

NIMITEAN DUMITRU                                    COVRIG RIULET CONSTANTIN 


