
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA OTELEC 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind organizarea si desfasurarea pasunatului incepand din anul 2010

pe raza comunei Otelec .

Consiliul local al comunei Otelec judeţul Timiş;
Având in vedere referatul Primarului comunei Otelec, prin care se 

propune organizarea si desfasurarea pasunatului incepand din anul 2010 
pe raza comunei Otelec .

Având in vedere
• Legea nr.72/2002 din data de 16.01.2002 publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr.72 din 31.01.2002 cu modificările si 
completările ulterioare .

• punctul VI din anexa la Ordinul comun al MAAP si al MAP 
nr.226/235 din 17.06.2003 pentru aprobarea Strategiei privind 
organizarea activitatii de inbunatatire si exploatare apajistilor la 
nivel naţional pe termen mediu si lung ;

• art. 7 alin (1 ) din OUG nr. 125/2006 pentru abrobarea schemelor 
de plaţi directe si plaţi naţionale directe,complementare , care se 
acorda in agricultura incepand din anul 2007 si ;

• art .5 din Ordinul MADR nr 246/2008 privind stabilirea modului de 
implementare , a condiţiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate 
pentru aplicarea schemelor de plaţi directe si plaţi naţionale directe 
complementare in sectorul vegetal , pentru acordarea sprijinului 
aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate ;

• prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar;
• prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

cu modificările si completările ulterioare;
• Avizul favorabil al comisiei de specialitate .

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.c) si alin (4), lit c), art.45 
alin.(3) si a art115 alin (1 ) lit. B din Legea nr.215/2001 Legea 
administraţiei publice locale modificata si republicata :

H O T Ă R Ă Ş T E :
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Art.1. Perioada de pasunat pentru turmele de ovine si caprine , 
respectiv turmele de bovine si cabaline este intre 01 .04.2010 -  15.12 
.2010 .

Art.2. Se aproba regulamentul de pasunat pe raza comunei 
Otelec conform anexei 1 la prezenta hotarare .

Art.3. Cu ducere la îndeplinire se insarcineaza primarul comunei 
Otelec prin aparatul de specialitate al primăriei.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Circumscripţia Sanitar Veterinar U ivar.
Publica, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

GONTRASEMNEAZA
Secretar
Talpai Gabor lanos

Nr. n  / 2010
Data : Ofl - 2010
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Consiliul Local Otelec Anexa nr .1 
IaHCLnr. din 27.01.2010

Regulamentul de păsunat în Comuna Otelec

Art.1. Terenurile evidentiate ca păşuni aparţinătoare Consiliului Local Otelec vor 
fi folosite pentru păsunatul animalelor; în scopul asigurării unui păsunat raţional pe tot 
parcursul anului se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de păşune în funcţie de 
numărul de animale.

Art.2. Gospodărirea păşunilor, organizarea si efectuarea lucrărilor de curăţire si 
defrişare a mărăcinilor, lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice, naturale si 
amendamente, intră în răspunderea chiriasuluii .

Art.3. (1)Perioada si taxele de pasunat sunt stabilite anual de Consiliul Local 
Otelec , pana cel târziu in luna martie.
(2) Pasunatul în afara perioadei stabilite de Consiliul Local Otelec este interzis. Pentru 
animalele găsite pe pajişti în perioada interzisa se vor aplica amenzi prevăzute de actele 
normative în vigoare.

Art.4 Pasunatul se realizeaza urmare încheierii contractului de pasunat si plaţii 
taxelor stabilite de Consiliul Local Otelec.

Art.5. Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în 
registrul agricol în conformitate cu H.G. nr.175/2007, privind registrul agricol pentru 
perioada 2007- 2011.

Art.6. Crescătorii de animale care nu si-au achitat taxa de păsunat în anii 
precedenţi nu au dreptul de folosire a păşunii până la achitarea taxelor de păsunat la zi, 
sub sancţiunea plaţii majorarilor de întârziere, conform legislaţiei în materie.

Art.7. (1) Se interzice executarea de constructii neautorizate sau amenajări de 
orice fel pe păşune, în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.
(2) Se interzice depozitarea gunoiului sau; a materialelor de orice fel pe păşune.

Art. 8 La încheierea contractului:de pasunat detinatorul de animale va prezenta 
certificat de sanatate eliberat de medicul veterinar de circumscripţie pentru întregul 
efectiv de animale învoite la pasunat.

Art.9. Pentru învoirea la pasunat, animalele vor fi înregistrate în Registrul Agricol, 
în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.175/2007 privind Registrul Agricol, cu 
modificările si completările ulterioare.

Art.10 (1) Pasunatul este admis numai în cirezi si turme organizate.
(2) Proprietarii de animale sunt obligaţi insoteasca animalele pana predarea lor către 
paznicul de pasunat . - ; r“ Mnd ^
(3) Se interzice pasunatul individual sau în grupuri răzleţe, cu paznici ocazionali.

Art. 11. (1). Se interzice ieşirea animalelor pe timp de noapte pe alte trupuri de 
păşune in afara celor repartizate.
(2) Ciobanii se obligă să asigure pe fiecare turmă constituită cel puţin un număr de 3 
clopote.

Art.12. (1) Se interzice schimbarea locului de păsunat repartizat, prin migrare pe 
alte păşuni sau terenuri, in acest scop este obligatorie montarea instalaţiilor electrice 
special destinate acestui scop . •; pasunaîa^:hiaîorui' aeiannna;
(2) Păsunatul pe alte suprafeţe (fânete, ogoare, mirişti, diguri etc.), decât cele prevăzute 
în contractul de păsunat, se consideră păsunat ilegal in condiţiile in care nu exista 
acordul scris al proprietarului/arendaşului de teren.
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A ri 13. Se interzice păsunatul pe drumurile de exploatare, răzoare dintre 
terenurile agricole proprietate privată, precum si legarea animalelor prin priponire.

Art.14. Creşterea pe lângă stână de către ciobani/păstori a păsărilor si porcilor 
este interzisa in vederea evitării degradarii păşunilor.

Art. 15. Proprietarii, deţinătorii de animale sunt obligaţi să declare până cel tărziu 
la 15 aprilie a anului în curs, toate animalele pe care le denine si pe care intennionează 
să le declare la păsunat.

Art.16 Responsabilii de ciurde si turme au urmatoarele obligaţii:
a) sa primeasca în ciurda numai efectivele care îndeplinesc condiţiile pentru învoirea la 
pasunat;
b) sa respectare întocmai a programului de pasunat;
c) sa respecte limitele trupului de pasune repartizat, durata ciclului de pasunat, sa 
asigure protectia parcelelor învecinate si a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor 
repartizate pentru pasunat;
d) sa aiba grija si sa păstreze în buna stare dotările si construcţiile pastorale;
e) sa respecte traseele de circulaţie a turmelor si cirezilor, astfel cum sunt stabilite de 
Primaria Comunei Otelec;
f) sa respecte normele sanitar-veterinare în vigoare si dispoziţiile organelor 
sanitarveterinare; . •. ........
g) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunţe imediat 
apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile;la animalele date la pasunat în grija lui;
h) sa ocupe terenul atribuit în cel mult 15 zile de la semnarea contractului de pasunat, 
fara ocuparea prealabila a altor terenuri din alte trupuri de pasune.

Art. 17 Pentru întreţinerea si îmbunatatirea pajiştilor beneficiarii de pasuni au 
obligaţia sa foloseasca numai drumurile stabilite, fiind interzisa trecerea peste pasuni cu 
caruta sau cu orice alte mijloace de transport, care cauzeaza deteriorarea acestora sau 
crearea de noi drumuri.

Art.18 . Amenajarea sanelor se va face numai in baza aprobarii primaruluyi si 
a medicului veterinar, daca vor fi îndeplinite urmatoarele condiţii:

• Sa se faca dovada achitarii debitelor restante din anii anteriori daca este 
cazul

• Sa se solicite in scris locul unde se intentioneaza sa se amplaseze stana
• Sa fi încheiat contractul de pasunat in termen legal
• Sa fi achitat integral sum aprevazuta in contractul de pasunat
• Sa prezinte tabelul cu numărul de animale pe proprietari cu număr de 

identificare
• Sa nu fi primit animale la pasunat din alte localitati
• Sa aibe acordul scris al medicului veterinar in ceea ce priveşte sanatatea 

animalelor.
Art. 19 . (1) Pasunatul neautorizat se sanctioneaza cu amenda contravenţionala 

conform Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Pasunatul neautorizat reprezintă:
a) pasunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la registrul agricol;
b) pasunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea 
altui teren decât cel stabilit.
c) pasunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxe de pasuhat sau care nu au fost 
declarate la încheierea contractului de pasunat;
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d) pasunatul cu animale pentru care nu exista certificate sanitar-vetrinare care sa ateste 
starea de sanatate a acestora;
e) pasunatul în perioada interzisa.

Art.20 Taxele si amenzile stabilite prin prezenta hotărâre se vor încasa de către 
Primaria Otelec .si vor fi folosite ca venituri la bugetul loca l.

Art.21. Pentru prevenirea păsunatului ilegal se vor efectua controale de către 
echipe mixte formate din reprezentanţi ai Primăriei si ai Politiei Otelec .

Contrasemnează
Secretar
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