ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
_________________________________________________________
PROIECT
Vizat pentru legalitate,
Nr. 25 din 23.04.2018
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului
pe raza comunei Bodești, judetul Neamt
Consiliul Local al comunei Bodești, judetul Neamt,
Având in vedere:
nota de fundamentare a primarului comunei, Marinel Barna, privind necesitatea aprobarii
Regulamentului de pășunat la nivelul comunei Bodești, județul Neamț;
O.U.G. 34/2013 – privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobata prin Legea nr. 86/2014, cat si ale
H.G. nr.1064/2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013;
prevederile Legii nr.72/2002, Legea zootehniei republicata cu modificările ulterioare, H.G. nr.
940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.72/2002, Ordinului comun al
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.
226/235/2003, privind strategia de organizare a activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, pe termen mediu şi lung, modificat şi completat prin Ordinul nr. 541/2009, prevederile art. 4 alin.
(3) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar cu modificările si completările ulterioare;
prevederile O.G. nr. 2/2000, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările si
completările ulterioare cat si Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
raportul de specialitate a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Bodești;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările si completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza admnistrativ
teritoriala a comunei Bodești, judetul Neamt, prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentului regulament se insarcineaza Primarul comunei
Bodești.
Art.3 Secretarul comunei va face publica prezenta hotarare si o va comunica persoanelor si
institutiilor interesate.
Inițiator,
Primar,
Marinel Barna

JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI BODEȘTI
Nr. 2163 din 23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului de pasunat al comunei Bodești
Avand in vedere:
-prevederile O.U.G. 34/2013 – privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobata prin Legea nr.
86/2014 cu modificările și completările ulterioare, cât si ale H.G. nr.1064/2013 – privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013;
-prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R. nr. 940 din 29 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii zootehniei nr. 72/2002;
-prevederile art.16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1, 2, 3, 4 şi 8 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
PROPUN:
Consiliului local al comunei Bodești, să aprobe Regulamentul de pasunat al comunei Bodești, anexa
la prezenta,

Primar,
Barna Marinel

JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI BODEȘTI
Nr. 2164 din 23.04.2018

Raport de specialitate
privind aprobarea Regulamentului de pășunat al comunei Bodești

Având in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei, Marinel Barna;
-prevederile O.U.G. 34/2013 – privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobata prin Legea nr. 86/2014, cat si
ale H.G. nr.1064/2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013;
-prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R. nr. 940 din 29 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii zootehniei nr. 72/2002;
-prevederile art.16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1, 2, 3, 4 şi 8 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
apreciez că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Local.

Secretar,
Bostan Ionel

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. _______2018

Regulament
privind organizarea si desfăşurarea păşunatului pe raza admnistrativ teritorială a comunei
Bodești, judeţul Neamţ
Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale
privind regimul de păşunat, precum şi reguli de exploatare a pajiştilor şi păşunilor de pe teritoriul
administrativ al comunei Bodești şi al tuturor terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţii
administrativ-teritoriale.
Art. 2. Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de păşunat a animalelor se consideră
păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului regulament.
Art. 3. (1) Terenurile evidenţiate ca păşune/islaz, conform evidentelor primariei comunei Bodești, aflate
in administrarea Consiliului Local, vor fi folosite exclusiv pentru păşunatul animalelor sau fânaţ.
(2) în scopul asigurării unui păşunat raţional, pe tot parcursul anului se vor stabili efectivele de animale
pe trupuri de păşune în funcţie de numărul de animale şi U.V.M (minim 0,3 UVM/ha)
(3) Pe baza solicitărilor bine justificate, cu aprobarea Primăriei comunei Bodești, se poate organiza
păşunatul şi pe fâneţe neutilizate pentru cosit, dacă există acordul scris al proprietarilor, iar efectivul de
animale nu depăşeşte limitele stabilite de lege, adică echivalent 1 UVM la hectar.
Art. 4. Deţinătorii de animale (persoane fizice şi juridice) care întrunesc condiţiile prevăzute de Ordinul
nr. 541/2009, și O.U.G. 34/2013 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii
de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pot închiria/concesiona prin licitaţie publică sau
direct o suprafaţă de păşune pe o perioadă cuprinsă între 7 si 10 ani, cu posibilitate de prelungire prin acte
adiţionale, corespunzător numărului de animale pe care le deţin.
Art. 5. Lucrările de întreţinere a păşunilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către
crescătorii de animale care le utilizeaza in baza unor contracte de pasunat /concesiune sau inchiriere.
Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi mentionate/ cuprinse în contractul de închiriere/concesiune sau
păşunat.
Art. 6. Titularii drepturilor de utilizare a păşunilor sunt obligaţi să respecte întocmai contractele
încheiate de către unitatea administrativ-teritorială, în ceea ce priveşte păşunile încredinţate pentru a fi
intretinute si amenajate.
Art. 7. Intrarea animalelor în păşune se va face in functie de starea solului si a vegetatiei (minim 10-15
cm), respectiv perioada 1 mai – 31 octombrie. Păşunatul în afara perioadelor stabilite se consideră păşunat
ilegal şi se va pedepsi conform actelor normative în vigoare.
Art. 8. Daca este cazul, stabilirea perioadei de păşunat se poate face si in baza unui grafic de păşunat,
intocmit de catre compartimentelul “agricol, fond funciar și cadastru”, din cadrul aparatului de specialitate
a primarului comunei Bodești.
Art. 9. Ciobanii şi păstorii de animale sunt obligaţi ca până la data de 1 mai a fiecărui an să aibă
încheiate si inregistrate la Primăria comunei Bodești, contractul de inchiriere/concesiune sau pasunat cu
persoanele fizice/juridice care detin in proprietate suprafete de pasune/fanat pe teritoriul comunei Bodești.
Art. 10. In funcție de starea atmosferica, sezonul de păşunat poate începe de la 01 mai până la 01
noiembrie în cazul bovinelor, cabalinelor şi ovinelor.
Art. 11. Se interzice ieşirea animalelor pe timp de noapte de pe trupurile de păşune
închiriate/concesionate. Fermierii se obligă să asigure pe fiecare turmă constituită cel puţin un număr de 3
clopote.
Art. 12. Este interzis păşunatul pe toată durata a anului pe fânetele, culturile agricole, s-au alte terenuri
pe tot teritoriul comunei Bodești, inclusiv pe proprietatea persoanelor fizice si juridice, fara acordul
scris al acestora, exprimat anterior desfasurarii pasunatului.
Art. 13. Se interzice categoric schimbarea locului de păşunat închiriat/concesionat, prin migrare pe alte
păşuni sau terenuri, asupra carora nu se detine un drept de pasunat sau utilizare de catre proprietarul de
animale.
Art. 14. (1) Păşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, râturi, ogoare, mirişti etc.), decât cele prevăzute în

contractul de închiriere/concesiune, se consideră păşunat ilegal, fără acordul scris al
proprietarului/arendaşului de teren.
(2) în cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare, la locul de păşunat se face pe
drumurile publice, deţinătorii de animale sunt obligaţi să le însoţească legate cu lanţ/funie, astfel încât să nu
fie obstrucţionată circulaţia vehiculelor pe aceste drumuri.
Art. 15. Se interzice păşunatul pe drumurile de exploatare, răzoarele dintre terenurile agricole
proprietate privată. Păşunatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate realiza decât pe
terenuri proprietate privată proprie sau cu acordul scris al proprietarului/arendaşului de teren.
Art. 16. (1) Creşterea pe lângă stână a altor animale (păsări, porci etc.), de către fermieri, precum şi a
câinilor este permisă numai cu condiţia ca acestea să aibă adăposturi adecvate şi să nu fie lăsate libere pe
păşune, pentru a evita degradarea păşunilor.
(2) Proprietarii de stână sunt obligaţi să deţină în jurul stânii doar câini care poartă jujeu;
(3) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform
legislaţiei în vigoare, sau a metişilor din aceste rase.
(4) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase de vânătoare sau a metişilor cu câini din
rase de vânătoare.
(5) Câinii ciobăneşti care dovedesc o agresivitate crescută faţă de oameni, riscând să pună în pericol
siguranţa, sănătatea sau integritatea corporală a necunoscuţilor, vor fi purtaţi în lesă sau cu botniţă în
locurile frecventate de oameni sau vor fi folosiţi la paza stânii sau târlei.
(6) Pentru paza stânii şi târlei, la fel ca şi pentru proprietăţile particulare, se pot utiliza câini agresivi
faţă de om, cu condiţia ca accesul lor în afara perimetrului să fie împiedicat.
(7) Proprietarii de stâni sunt obligaţi să semnalizeze existenţa stânilor de la cel puţin 100 m şi să
delimiteze perimetrul în care accesul public este prohibit.
(8) Proprietarii de stâni sunt obligaţi să posteze pancarte informative la hotarele păşunii, în toate
punctele de acces pentru public: drumuri, poteci, trasee turistice. Pancartele vor afişa în mod obligatoriu:
numele, adresa şi numărul de telefon al proprietarului stânii,
numele ciobanilor angajaţi,
numărul de câini care însoţesc turma
semnul distinct purtat de câinii ciobăneşti
modul în care persoanele străine trebuie să se comporte atunci când tranzitează păşunea
orice altă informaţie pe care proprietarul o consideră utilă.
(9) Pe traseele turistice, informaţiile de pe pancarte vor fi prezentate şi în limba engleză.
(10)
Ciobanul are obligaţia de a linişti câinii în prezenţa trecătorilor. Orice responsabilitate pentru
acţiunile agresive nejustificate ale câinilor ciobăneşti revine ciobanului care însoţeşte turma.
(11)
Ciobanul are obligaţia de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează prea mult de turmă,
cu excepţia cazurilor în care protejează turma.
(12)
Proprietarii câinilor au următoarele obligaţii:
- să deţină carnet de sănătate pentru fiecare câine
- să deparaziteze câinii periodic si să vaccineze căţeii
- să vaccineze câinii împotriva turbării (rabiei)
(13)
Obligaţiile menţionate în prezentul articol cu privire la câini subzistă şi în perioada de iernare
a turmelor.
Art. 17. Se interzice folosirea suprafeţelor destinate păşunatului în alte scopuri, decat pasunatul si
obtinerea furajelor prin cosirea ierbii existente, acest lucru fiind pedepsit conform actelor normative în
vigoare.
Art. 18. Păşunile nou înfiinţate sau supraînsămânţate vor fi folosite în primul an numai pentru cosit.
Art. 19. Suprafeţele de păşune excedente cuprinse în blocurile fizice aparţinând domeniului
public/privat al comunei Bodești se vor închiria/concesiona prin licitaţie publică organizată în condiţiile
Legii.
Art. 20. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează
conform prevederilor din prezentul Regulament.
Art. 21. Deţinătorii de animale, persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau reşedinţa în comuna
Bodești, au următoarele obligaţii:
a) Să înregistreze la Compartimentul agricol, fond funciar și cadastru efectivele de animale;
b) Să actualizeze datele declarate la Compartimentul agricol, fond funciar și cadastru, în cazul în care

s-a schimbat numărul de animale:
c) Să înregistreze animalele conform prevederilor legale;
d) Să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în autorizaţia de păşunat;
e) Să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune;
f) Să achite amenda în cazul în care animalul, proprietatea sa, a fost găsit în afara terenului desemnat
pentru păşunat, în termenul legal.
Art. 22. Responsabilii de turme sunt obligaţi:
a) Să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor, conform prevederilor prezentului
Regulament;
b) Să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat;
c) Răspund material pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lui;
d) Răspund material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa angajaţilor săi.
e) Răspund material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate la grija lui.
f) Au obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune primite în administrare, cu
respectarea condiţiilor de agro-mediu după cum urmează :
curăţirea suprafeţelor de păşuni de buruieni si alta vegetatie invadatoare.
nivelarea muşuroaielor si drenarea suprafetelor mlastinoase.
strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe păşunea închiriată.
schimbarea locurilor de pauza a animalelor din trei în trei zile, pentru a nu degrada excesiv terenul.
Art. 23 SANCŢIUNI Şl CONTRAVENŢII în spiritul prezentului Regulament coroborat cu
prevederile Legii nr.72/2002, Legea zootehniei republicata, si O.U.G. 34/2013, faptele care constituie
infractiuni se sanctioneaza conform actelor normative in vigoare.
Art. 24. In spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii următoarele fapte :
a) începerea păşunatului fără contractul de concesiune/inchiriere/pasunat, autorizaţie de păşunat
aprobat/emis de Primăria comunei Bodești.
b) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin contractul de păşunat;
c) nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasamentului stabilit înainte de data fixată prin
prezentul Regulament.
d) acceptarea în turme a animalelor străine (a persoanelor fizice/juridice ce nu au domiciliul s-au
resedina in UAT) fără aprobarea autorităţilor locale.
e) păşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, râturi, ogoare, mirişti etc.), decât cele prevăzute în contractul de
concesiune/fără acordul scris al proprietarului/arendaşului de teren;
f) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate.
g) ieşirea animalelor pe timp de noapte de pe trupurile de păşune închiriate/concesionate şi
neasigurarea de către fermieri, pe fiecare turmă constituită, a unui număr de cel puţin 3 clopote
h) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor.
i) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit în autorizaţia de păşunat sau
contract.
j) nerespectarea prevederilor art. 16 si 22 lit. f) din prezentul Regulament.
Art. 25 (1) Comiterea faptelor prevăzute la art. 24 literele a), b), c), e), f) şi j) la prezentul Regulament
constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 300-1.000 lei, iar faptele prevăzute la art. 24,
literele d), g), h) şi i) se sancţionează cu amendă de 100 - 500 lei,.
Art. 26 (1) Ciobanii, păstorii cât şi proprietarii animalelor găsite pe păşuni, fâneţe, loturi semincere sau
pajişti cultivate, care nu au încheiat contracte de păşunat/inchiriere/concesiune, vor fi obligaţi să plătească
daunele provocate şi taxele pe gloabă după cum urmează: în cazul animalelor izolate,
Bovine adulte şi tineret = 50 lei/cap
Cabaline = 100 lei/cap
Ovine (adulte şi tineret) = 5 lei/cap
Porcine = 15 lei/cap
Gâşte şi raţe = 3 lei/cap
(2) Dacă proprietarul/detinătorul animalului reţinut nu se prezintă pentru achitarea taxei pe gloabă, în
termen de 48 ore de la preluarea acestui animal in custodie, animalul se considera abandonat și va fi
valorificat prin abator specializat, s-au prin vanzare la licitatie in cazul cabalinelor iar contravaloarea va
intra în bugetul local al comunei.

(3) Vânzarea animalelor se va face de către o comisie desemnată de primarul comunei Bodești prin
dispoziţie. Din comisie vor face parte 3 persoane din aparatul de specialitate al primarului, 2 reprezentanti
Birorul Contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, 1 reprezentant Compartiment agricol, fond funciar și
cadastru şi 2 consilieri locali.
Art. 27. (1) Pentru prevenirea păşunatului timpuriu se vor efectua controale în păşuni de către echipe
mixte formate din reprezentanţii ai Primăriei și viceprimarul comunei.
(2) Sancţiunile prevăzute în prezentul Regulament se aplică de către persoanele care fac parte din corpul
de control al primarului şi de reprezentanţi ai Postului de Poliţie al comunei Bodești,
Art. 28. În vederea aplicării taxei pe gloabă, în termen de 45 de zile de la afişarea prezentului
Regulament se vor emite pe baza dispoziției primarului, normele privind procedura de urmat de către
persoanele împuternicite şi se va amenaja spaţiul necesar în vedere reţinerii animalelor.
Art. 29. Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art.30. Fiecare crescător de animale, poate începe in fiecare an păşunatul doar in baza unei autorizaţii
de pășunat emise de Primăria comunei Bodești, care atestă respectarea condiţiilor prezentului regulament.
Pentru eliberarea autorizaţiei de păşunat se stabilește o taxa de 5 lei.
Art. 30. Prezentul Regulament se completează cu prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor
Art. 31. Prezentul Regulament va fi modificat/actualizat prin hotărâre a Consiliului Local.

Inițiator,
Primar,
Marinel Barna

