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Anexa nr.1 la Hotărârea nr.34 din 03.06.2014

REGULAMETUL DE PĂŞUAT
pe teritoriul administrativ al Comunei aidăş
Art. 1
Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale privind
regimul de păşunat precum şi reguli de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe teritoriul
administrativ al comunei Naidăş.
Art. 2
Regulamentul stabileşte obligaţiunile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice care au
domiciliul sau reşedinţa în comuna Naidăş, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie, la
Biroul agricol din cadrul Primăriei, precum şi alte drepturi şi obligaţiuni legate de deţinerea
animalelor.
Art. 3
Terenurile evidenţiate ca păşuni, aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Naidăş, vor fi
folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat raţional, înainte de începerea
perioadei de păşunat se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de păşune.
Art. 4
Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de deţinere a animalelor se consideră
păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului regulament.
Art. 5
În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului, se va ţine cont de capacitatea de
păşunat, ciclu de păşunat, încărcătura optimă.
Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o pajişte o poate susţine pe
termen nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe un hectar
de pajişte la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă.
Ciclu de păşunat se referă la numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o
suprafaţă de pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la
introducerea lor la păşunat pe aceeaşi suprafaţă.
Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/hectar(unitate vită mare) calculat în funcţie
de producţia vegetală şi cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei
floristice şi faunei sălbatice.
La nivelul comunei aidăş se stabileşte următoarea încărcătură:
- o bovină sau cabalină la un hectar de păşune
- şapte ovine sau caprine la un hectar de păşune
Art.6
Repartizarea terenurilor pentru păşunat
(1)
Dreptul de folosinţă asupra terenurilor pentru păşunat se acordă pe bază de contract de
închiriere. Contractul de închiriere va fi încheiat doar cu asociaţiile de animale, legal constituite, de pe
raza Comunei Naidăş precum şi cu persoanele fizice, crescătoare de animale din cadrul colectivităţii
locale ale comunei Naidăş, cu exploataţia în Comuna Naidăş.
(2) Persoanele fizice, domiciliate în Comuna Naidăş, care nu fac parte din vreo asociaţie a
crescătorilor de animale şi care nu încheie un contract de închiriere a păşunilor cu Consiliul Local
Naidăş, au dreptul să îşi păşuneze animalele, organizat, fără nici o restricţie pe păşunile comunale
.
(3) Lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către cei
cu care Consiliul Local Naidăş încheie contracte de închiriere a păşunilor.
(4) Pentru a ocupa suprafaţa de păşune repartizată, crescătorilor de animale le este permisă
traversarea cu animalele pe suprafeţele de teren din vecinătatea amplasamentului stabilit, în
condiţiile în care nu există drumuri de acces amenajate.

Art. 7
Perioada de păşunat
(1) Păşunatul se iniţiază în momentul în care terenul este zvântat şi când plantele au o înălţime minimă
de 10-15 cm pentru ovine şi caprine şi 15-20 cm pentru bovine şi cabaline.
(2) Întreruperea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni înainte de apariţia primelor îngheţuri, pentru a
permite plantelor să se regenereze şi să fie astfel suficient de puternice pentru a rezista pe timpul iernii.
(3) Se vor evita: păşunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variaţii mari de
temperatură şi precipitaţii abundente; revenirea pe aceeaşi parcelă la intervale mai mici de 21 zile; ţinerea
pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare de 4-6 zile.
(4) Sezonul de păşunat începe la 15 aprilie şi se termină la 15 noiembrie.
Art. 8
Păşunatul în afara perioadei stabilite de către Consiliul local al comunei Naidăş este interzis. Pentru
animalele găsite în perioada interzisă se vor aplica amenzi prevăzute de actele normative în vigoare
proprietarilor acestora, iar contractele de închiriere de teren deţinute de aceştia vor fi reziliate.
Art. 9
Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în Registru Agricol, în conformitate
cu HG nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014.
Art. 10
Crescătorii de animale care nu şi-au achitat taxa de păşunat în anii precedenţi, în cazul în care o astfel
de taxă a fost stabilită prin hotărâre a consiliului local, nu au dreptul de folosire a păşunii până la
achitarea taxelor de păşunat la zi, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere, conform legislaţiei în
materie.
Art. 11
Se interzice executarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel pe păşune în conformitate
cu prevederile legilor în vigoare.
Art. 12
Se interzice depozitarea gunoiului sau a materialelor de orice fel pe păşune. Contractele de închiriere a
păşunii ale celor care nu respectă această dispoziţie pot fi reziliate de către Consiliul Local Naidăş.
Art. 13
La încheierea contractului de păşunat deţinătorul de animale va prezenta certificate de sănătate
eliberate de medical veterinar pentru întreg efectivul de animale învoite la păşunat.
Art. 14
Pentru învoirea la păşunat animalele vor fi înregistrate în Registru Agricol, în conformitate cu HG nr.
1632/2009 privind registrul agricol.
Art. 15
(1) Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme organizate.
(2) Proprietarii de animale sunt obligaţi să aducă vitele la cireadă şi să le ducă acasă numai legate.
(3) Se interzice păşunatul individual sau în grupuri răzleţe sau cu paznici ocazionali.
Art. 16
(1) Se interzice ieşirea animalelor pe timp de noapte pe alte trupuri de păşune în afara celor repartizate.
(2) Ciobanii se obligă să asigure pe fiecare turmă constituită cel puţin un număr de 3 clopote.
Art. 17
(1) Se interzice schimbarea locului de păşunat repartizat, prin migrare pe alte păşuni sau terenuri.
(2) Păşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, ogoare, mirişti, diguri, etc.) decât cele prevăzute în contractul
de păşunat, se consideră păşunat ilegal în condiţiile în care nu există acordul scris al proprietarului de
teren.
Art. 18
Se interzice păşunatul pe drumurile de exploatare, răzoarele dintre terenurile agricole proprietate
privată, precum şi legarea animalelor prin priponire.
Art. 19
Creşterea pe lângă stână de către ciobani a păsărilor şi a porcilor este interzisă în vederea evitării
degradării păşunilor.
Art. 20
Pentru a evita degradarea pajiştilor permanente se respectă următoarele reguli:
- menţinerea densităţii optime a animalelor stabilite pe baza producţiei vegetale,
- reducerea numărului de animale când productivitatea pajiştilor scade,

- reducerea numărului de animale pe pajiştile cu arbori – dacă este frecvent afectează coaja
copacilor/copaci tineri/puieţi.
Se evită păşunatul cu număr mare de animale care depăşeşte capacitatea de păşunat pentru a
preveni restricţionarea creşterii speciilor de plante tipice zonei şi care se înmulţesc prin
autoînsămânţare, pierderea calităţii şi a diversităţii vegetaţie naturale şi seminaturale.
Art.21
Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea păşunilor, beneficiarii au obligaţia să folosească numai drumurile
stabilite, fiind interzisă trecerea peste păşune cu căruţa sau alte mijloace de transport care pot duce la
deteriorarea păşunii şi la crearea de noi drumuri.
Art. 22
Proprietarii, deţinătorii de animale sunt obligaţi să declare până cel târziu la 15 martie a anului în curs
toate animalele pe care le deţin şi intenţionează să le declare la păşunat.
Art. 23
Obligaţiile deţinătorilor de animale.
Deţinătorii de animale de pe raza comunei Naidăş, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul
sau reşedinţa în comuna Naidăş, sunt obligaţi:
(1) să înregistreze la Compartimentul agricol efectivele de animale;
(2) să actualizeze datele declarate la Compartimentul agricol în cazul în care s-a schimbat numărul
efectivelor de animale;
(3) să înregistreze animalele conform HG nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 20102014;
(4) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit;
(5) să nu lase nesupravegheate animale pe păşune;
(6) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului
desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore;
(7) să respecte clauzele contractului de închiriere;
(8) să deţină certificat de sănătate pentru efectivele de animale pe care le păşunează;
(9) să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune primite în administrare, cu respectarea
condiţiilor de agro-mediu, după cum urmează:
- curăţirea de buruieni
- nivelarea muşuroaielor
- defrişarea de vegetaţie forestieră cu consistenţa mai mică de 0,4
- cosirea ferigii
- strângerea resturilor vegetale
- alte lucrări prevăzute în contractul cadru .
Art. 24
Responsabilii de ciurde şi turme au următoarele obligaţii:
(1) să primească în ciurde numai efectivele care îndeplinesc condiţiile pentru învoirea la păşunat
(2) să respecte programul de păşunat;
(3) să respecte lotul de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure protecţia parcelelor
învecinate şi culturile din apropierea suprafeţelor de păşune repartizată;
(4) să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările pastorale;
(5) să respecte traseele de circulaţie a turmelor stabilite de primărie;
(6) să respecte normele sanitar veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitar veterinare locale;
(7) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau
suspiciunea unei boli transmisibile la animalele din grija sa;
(8) să ocupe terenul atribuit în cel mult 15 zile de la semnarea contractului de păşunat, fără ocuparea
prealabilă a altor terenuri din izlazul comunal;
(9) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat;
(10) să răspundă material pentru pagubele produse de animalele lăsate la grija lui;
(11) să răspundă material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa angajaţilor săi;
Art. 25
Obligaţiile Consiliul Local al Comunei aidăş
(1) Să emită în termen de 10 zile de la înregistrare autorizaţia de păşunat în cazul în care toate
formalităţile şi demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament.

(2) Să acorde sprijin prin compartimentul agricol de specialitate în evaluarea pagubelor produse de
animale.
(3) Să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.
Art. 26
Taxe aferente contractului de închiriere
(1) Chiria înscrisă în contractul de închiriere, se va plăti după cum urmează:
 Chiria se plăteşte în două tranşe, respectiv: 30% din cuantumul chiriei anuale până la data de 1
mai, iar diferenţa de 70%, până la data de 31 octombrie;
 pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al închirierii şi data încetării contractului
de închiriere, chiria se plăteşte până la data de 30 ianuarie a anului respectiv.
(2) Chiria se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru
ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectuează plata chiriei.
(3) Taxa pe teren, prevăzută la Art. 256, alin. (3) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003,
actualizată, se plăteşte la Compartimentul Impozite şi Taxe.
Art. 27
Sancţiuni şi contravenţii
(1) Contravenţiile sunt cele stabilite de Legea zootehniei nr. 72/2002 cu modificările şi
completările ulterioare, OUG 34/2013, Legea 171/2010, Legea Silvică 48/2008.
(2) În spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii şi următoarele fapte:
a) începerea păşunatului fără contractul de păşunat aprobat de Primărie şi autorizaţie de păşunat emis
de Primărie;
b) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin contractul de păşunat;
c) nerespectarea perioadei de păşunat
d) acceptarea în turme a animalelor străine fără aprobarea autorităţilor locale;
e) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate;
f) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;
Comiterea faptelor prevăzute în art. 27 alin. (2) lit. a), b) şi c) la prezentul Regulament constituie
contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 1000-2500 lei, faptele prevăzute la art. 25 lit. d), e) şi f)
se sancţionează cu amendă de 500-1500 lei.
Art. 28
(1)La propunerea primarului, consiliul local poate transforma cuantumul contravenţiei constatate în
zile muncă în folosul comunităţii.
(2) Valoarea unui zile muncă se calculează luându-se ca bază de referinţă salariul minim pe economie
valabil la aceea dată.
(3) Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art. 29
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul Primăriei cu atribuţii specifice
privind păşunile, în baza Legii Zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi cu respectarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, a OUG 34/2013 şi a Legii Silvice nr. 48/2008
Art. 30
Atunci când intervine o situaţie neprevăzută de interes naţional sau local, cum ar fi de exemplu
construcţia eolienelor, sau orice altă formă de producere a energiei verzi, Consiliul Local Naidăş îşi
rezervă dreptul de a acorda autorizaţiile de construire pentru aceste obiective chiar pe terenul închiriat
de crescători de animale, cu despăgubirea acestora din urmă.
Art. 31
Consiliul Local Naidăş este obligat să plătească toate daunele în cazul rezilierii fără motiv al
contractelor de închiriere încheiat cu persoanele sau asociaţiile crescătorilor de animale.
Art. 2.
Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Naidăş.
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