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ROMÂNIA         Avizat de legalitate, 

JUDEŢUL SĂLAJ                  Secretar, 

COMUNA CRASNA                Lazar Veturia 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor 

aflate în domeniul privat Comunei Crasna 

 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr..; 

- raportul compartimentului de resort cu nr..; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr...; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile art.4 şi 6 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență 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; 

- prevederile art.6 alin (5), art.9 alin.(2) din OUG 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; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c)  şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și 

pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Crasna, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează viceprimarul comunei și 

compartimentul impozite și taxe locale. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Viceprimarul comunei; 

- Compartiment impozite și taxe locale; 

- Site – ul: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 

 

 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 

abţineri............. 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA              Anexa nr.1. 
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JUDEŢUL SĂLAJ                         la HCL nr.. 

COMUNA CRASNA                  din data de 15.02.2018. 

CONSILIUL LOCAL 

 

REGULAMENT 

Privind organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor aflate 

în domeniul privat al Comunei Crasna 
 

 

CAPITOLUL I – PRINCIPII GENERALE 

 

 Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de 

animale privind regimul de pășunat precum și reguli de exploatare a pajiștilor și a pășunilor de pe 

teritoriul administrativ al comunei Crasna. 

Art.2. Regulamentul stabilește obligațiile deținătorilor de animale, persoane fizice și juridice 

care au domiciliu în Comuna Crasna, privind înregistrarea animalelor deținute în gospodărie la registru 

agricol precum și alte drepturi și obligațiuni legate de deținerea animalelor. 

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI 

 

 Art.3. Pășunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de pășunat a animalelor se 

consideră pășunat clandestin și contravine prevederilor prezentului regulament.  

 Art.4. (1) Anual, pășunatul va începe în perioada 1 aprilie -1 mai, atât pentru ovine, caprine, 

cât și pentru bovine și cabaline, la data stabilită de comun acord de către proprietarul pășunii și chiriaș. 

Pășunatul animalelor se va face pe parcele separate pentru fiecare categorie de animale (bovine, ovine, 

cabaline). 

(2) Accesul la pășunat se permite de la data când se poate asigura hrana animalelor și nu poate 

depăși pe parcursul anului 190 zile calendaristice. 

 Art.5. Se interzice accesul animalelor domestice de orice specie pe terenurile agricole 

proprietatea privată fără aprobarea scrisă a proprietarului terenului, indiferent de anotimp, de starea de 

umiditate a terenului, dacă este cu recoltă, fără recoltă sau pârloagă, dacă animalele sunt în turmă sau 

izolate.  

Art.6. (1) Bovinele, caprinele, ovinele, cabalinele nu pot circula libere și nu pot să pască 

nesupravegheate pe câmp în nici o situație. 

(2) Proprietarii de animale au obligația de a da animalele în ciurdă organizată sau stână, caz în 

care păstorul de animale este răspunzător pentru pagubele provocate, dacă se dovedește culpa sa. 

(3) Animalele care nu se dau în primire păstorului îl fac răspunzător pe proprietarul lor. 

Art.7. (1)Pășunatul pe alte suprafețe  (fînețe, râturi, ogoare, miriști, etc.), decât cele prevăzute 

în contractul de închiriere se consideră pășunat ilegal, fără acordul scris al proprietarului de teren. 

(2) În cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare, la locul de pășunat se face pe 

drumurile publice, deținătorii de animale sunt obligați să le însoțească legate cu lanț, astfel încât să nu 

fie obstrucționată circulația vehiculelor pe aceste drumuri. 

(3) Deținătorii de animale sunt obligați să supravegheze animalele în timpul deplasării pe 

drumuri publice, drumuri comunale, străzi, ulițe, astfel încât să nu creeze prejudicii bunurilor aflate pe 

domeniul public sau privat al comunei, respectiv bunurilor persoanelor fizice sau juridice. 

Art.8. (1) Se interzice pășunatul pe drumurile de exploatare, răzoarele dintre terenurile agricole 

proprietate privată. Pășunatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate realiza decât 

pe terenuri proprietate privată proprie sau cu acordul scris al proprietarului/arendașului de teren. 

Art.9. Se interzice folosirea suprafețelor destinate pășunatului în alte scopuri (procurarea de 

furaje), acest lucru fiind pedepsit conform actelor normative în vigoare.  
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Art.10. (1) Nu este admisă introducerea pe pajiști a unor specii de animale altele decât cele 

stabilite prin contract. 

Art.11. Pentru utilizarea rațională a pășunii se va calcula încărcătura optimă la ha conform 

ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rural nr.544 din 2013 privind metodologia de calcul al 

încărcăturii optime de animale pe hectar pajiște. 

Art.12. Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar 

de 0,3 UVM. 

Art.13. (1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei şi pentru 

folosirea eficientă a acestora, Comuna Crasna, prin primar, în baza cererilor crescătorilor de animale, 

persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai 

colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul Comunei Crasna, încheie contracte de 

închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 

efectivele de animale deţinute în exploataţie.  

  (2) Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei 

Crasna cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite cu 

cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.  

  (3) Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei 

Crasna care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul privat al 

comunei Crasna depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de 

animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor care asigură încărcătura minimă, conform 

prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG nr.34/2013. 

 (4) Procedura de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor se derulează începând cu data de 01 

martie a anului în curs. 

Art.14. Lucrările de întreținere a pajiștilor și a utilităților zoopastorale se vor efectua de către 

crescătorii de animale care le folosesc. Condițiile și nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul 

de închiriere, întocmit pe baza contractului –cadru aprobat. 

Art.15. (1) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiștilor se fac venit la bugetul 

local al comunei. 

(2) Sumele obţinute cu titlu de subvenţii de către chiriași pentru terenurile închiriate se vor 

putea folosi de chiriaş exclusiv pentru lucrări de intreţinere a păşunii, cumpărare de îngrăşăminte 

chimice, amenajare drumuri şi podeţe pentru acces la păşune, adăpătoare şi intreţinerea surselor de apă 

pentru adăparea animalelor. 

Art.16. Este interzisă arderea vegetației pajiștilor permanente. 

Art.17. În cazul ivirii în gospodăria proprie sau în colectivitatea de animale a unor epizotii, 

proprietarul, văcarul sau ciobanul au obligația de a sesiza imediat medicul veterinar pentru a aplica 

măsurile ce se cuvin. 

 

CAPITOLUL III – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Art.18. Deținătorii de animale, persoane fizice și persoane juridice cu domiciliul în Comuna 

Crasna, sunt obligați: 

a) Să înregistreze la registrul agricol efectivele de animale. 

b) Să actualizeze datele declarate în cazul în care s-a schimbat numărul efectivelor de animale. 

c) Să efectueze pășunatul numai pe teritoriul stabilit în contractele de închiriere. 

d) Să achite taxa de pășunat și să nu înceapă pășunatul decât la data stabilită. 

e) Să folosească pășunea exclusiv pentru pășunat. 

f) Să elibereze pășunea la data expirării duratei pentru care a fost încheiat contractul. 

g) Să efectueze lucrări de îmbunătățiri pe trupurile de pășune primite în administrare, după 

cum urmează: 

- Curățirea suprafețelor de tufișuri și buruieni; 

- Nivelarea mușuroaielor; 
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- Strângerea pietrelor și a resturilor vegetale de pe pășunea închiriată; 

- Exploatarea corespunzătoare a utilităților de pe pășune. 

Art.19. Comuna Crasna, în calitate de proprietar al pășunii are următoarele obligații: 

a) Să predea utilizatorului pășunea pe baza unui proces verbal de predare primire încheiat 

între părți. 

b) Să asigure sprijinul și colaborarea cu utilizatorul suprafeței pentru realizarea lucrărilor de 

întreținere a pășunilor conform reglementărilor legale aplicabile în vigoare. 

c) Să solicite situația exactă  efectivului de animale învoite la pășunat pe categorii de vârstă și 

datele de identitate ale fiecărui proprietar, pe tot cuprinsul perioadei de valabilitate a 

contractului. 

d) Să verifice modul în care sunt respectate regulile specifice privind folosirea rațională a 

pășunilor, făcând demersuri de tragere la răspundere a persoanelor responsabile de 

nerespectarea acestora, împreună cu alte organe abilitate. 

e) Să verifice efectivele de animale învoite la pășunat și modul de exploatare a pășunii. 

Art.20. Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform actelor 

normative în vigoare.  

Art.21. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărârea consiliului local Crasna. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

Nr. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea 

pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Crasna 

 

 Având în vedere 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

- prevederile art.4 şi 6 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență 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; 

- prevederile art.6 alin (5), art.9 alin.(2) din OUG 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; 

  Propun spre aprobarea consiliului local:Regulamentul de organizare a pășunatului 

precum și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul privat  Comunei Crasna 
 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 

COMUNA CRASNA                           BOGYA MIKLOS 

Nr. 

RAPORT 
privind aprobarea  regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea 

pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul privat al  Comunei Crasna 
  

  În vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile locale pot aproba 

regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unităţii administrativ - teritoriale. 

  Potrivit prevederilor art.9 din OUG 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 Legea nr. 44/2018, în vigoare de la 26 

ianuarie 2018: Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, 

respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ - teritoriale, prin 

primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, 

persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai 

colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de 

închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 

efectivele de animale deţinute în exploataţie. 

  Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii   

respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite 

cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. 

   Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii 

respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul privat al 

comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali 

de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor care asigură 

încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1).  

  Regulamentul conține prevederi referitoare la organizarea pășunatului, drepturile utilizatorilor 

pășunilor și obligațiile acestora, precum și a proprietarului. 

  Propun spre aprobarea consiliului local Regulamentul de organizare a pășunatului precum și 

exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Crasna 

 

VICEPRIMAR, 

TORMA ALEXANDRU 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20301467
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20148935

