
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

H O T A R A R E
  de aprobare a Regulamentului de exploatare și   procedurii de închiriere a pajiștii

comunale

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la nr.37 din 21.02.2014 ,
Raportul  viceprimarului comunei Suditi inregistrat la nr. 450 din 13.02.2014  ;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
Hotărîrea nr. 23 din 25.02.2014 a C.J.Ialomița, privind stabilirea prețului mediu/tonă masă  verde obínută de pe 

pajiști pentru anul 2014,
Adresa nr.1571 din 5.02.2014 a  Instituției Prefectului județului Ialomița, prin care solicită instituirea măsurilor de

organizare a pășunatului în anul 2014 în
In conformitate cu:
Prevederile  art. din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea și expl. pajiștilor permanente și pentru 

modif. și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
Prevederile HG nr. 1064/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru  aplicarea OUG 34/2013, privind 

organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, 

Prevederile Ordinului nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologiaa de calcul a încărcăturii optime de animale pe 
hectar de pajiște,

Prevederile ord. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști
aflate în domeniul public sau privat al UAT,

Prevederile   art. 6  din  Legea  nr. 52/2003    privind transparenţa   decizională    în administraţie   publică; 
         În temeiul   art. 36  alin. (2)  lit.  c  si d ,  alin.  (6) lit. a   pct 7 şi 19, 45  alin. (1)  , art.115 alin. (l) lit.b și 121 din
Legea  nr.215/2001    privind  administraţia    publică    locală,   republicată,   cu  modificările     şi  completările
ulterioare,adopta prezenta 

    H O T A R A R E

 Art.1.-Se aprobă Regulamentul de exploatare a suprafeței de 502,88 ha pajiște comunală  în anul 2014, înscrisă în 
domeniul privat al  comunei, conform  Anexe nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2.-(1)-Se aprobă exploatarea  suprafeței pajiștii prin închiriere către membrii comunității locale, înregistrați în 
Registrul național al Exploatațiilor,Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini ,prezentate în Anexele  nr. 2 și 3,parte 
integrantă din prezenta hotărîre.

(2)-Se revocă hotărîrea nr. 11/7.05.2007 de asociere a Consiliului local cu  Asociația Crescătorilor de .Animale 
Bărăganu.

Art.3.- Se  împuternicește dl. Crăciun Silviu-Mihail,viceprimar,să semneze,în numele și pe seama Consiliului local, 
documentele necesare și contractele de închiriere.

 Art.4.-Prezenta  hotarare  se aduce la cunostinta publica, se comunica Institutiei Prefectului pentru controlul 
legalitatii, si primarului comunei ,in vederea asigurarii aducerii la indeplinire prin compartimentele de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier  VLAD GHEORGHE

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,jr.Vasile Ioana

 Adoptata la Suditi,
Astazi, 27.02.2014
Nr. 16



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI SUDITI                               Anexa nr. 1 la HCL nr.____din 27.02.2014

STUDIU DE OPORTUNITATE

intocmit in vederea închirierii suprafeței de 502,88 ha pășune comunală, pentru pășunatul
animalelor  proprietatea crescătorilor de animale din comuna Sudiți

I.-OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
1.-Il reprezintã închirierea prin licitație publică, a suprafeței de 502,88 ha,amplasată

după cum urmează
Nr
crt

Localitat
ea

Tarla Bloc fizic Suprafata 
-ha-

Localizare Repartiz.
pe specii

1 Suditi P 118 62 53 spre Frățilești
2 Suditi P 714/2 Fn 1,3 La Potcoavă
3 Suditi P 5/3. Fn 1,79 La fostul heleșteu
4 Suditi P 55/1 Fn 0,96 Pe marg.Ialom.la Frăţil.
5 Suditi P 111 62 53 Lîngă DGA
6 Suditi P 118 62 22,23 Spre Frățilești
7 Suditi P 120 58 14,61 La hotar cu Frățilești
8 Suditi P 108 67 24,75 În spatele zoot.
9 Suditi P 122/1 72 77,8 S-DJ ,E-Moară VCanal
10 Suditi P 122+

Pdr122/2
69

79,29
S P122,E-dosuri curți,,V-
canal

11 Suditi
P 175 96 12,09

V-dj201,S-vatră sat,E-fost 
teren fotbal

12 Suditi P 180 96 1,61
13 Suditi P 179 96 7,7 Pînă la  hotar Săvni 
14 Suditi P 177 96 3,53 La E de dj 201
15 Suditi P 309 0,35
16 Suditi

P 157/1 218 13,35 Între zoot. și coastă
17 Suditi

P 166/1
214

19,54
Între zoot. și coastă,spre 
Sudiți

18 Suditi
P 167/1

200,178,2
48 58,41

De la Ciuperc. La Staţia 
apă,DJ 201

Total 445,31 ha

Gura-Vaii P 88 263 39,97 La Crucea de leac
2 Gura-Vaii P 136 0,36 Lîngă samoilă Cornel
3 Gura-Vaii P 134 274 17,24

TotalGura-V.   57,57

2.-Terenul situat in extravilanul comunei Suditi , apartine domeniului privat al
comunei avand destinatia pășune comunală.

II-SCOPUL ÎNCHIRIERII
Punerea  în  valoare  și  folosirea  optimă  a  pășunii  în  vederea  satisfacerii  nevoilor

crescătorilor de animale, precum și a asigurării unor surse de venit în bugetul local.
III.-MOTIVELE INCHIRIERII

Creșterea  responsabilității  utilizatorilor  de  pășuni  în  asigurarea  întreținerii  și  creșterii
potențialului economic al pajiștilor.

Creșterea resurselor  financiare în bugetul local, necesare ameliorării bazei materiale care
să asigure necesarul de hrană a animalelor din comună.
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IV-MODALITATEA DE INCHIRIERE
-Prin licitație publică, organizată pe trupuri de tarlale repartizate pe specii de animale, în

conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  de  închiriere  a  bunurilor  aparținînd  domeniului
privat al comunei,aprobat prin Hotărîrea Consiliului local nr. 7 din 18.03.2011.

V-DURATA INCHIRIERII- 
Este cea specificată în cererea solicitantului, dar nu mai mult de 5 ani, cu posibilitatea

prelungirii în condițiile prevăzute de OUG 34/2013.
Contractul se încheie pe bază de cerere,cu respectarea condițiilor prevăzute în caietul de

sarcini.
VI NIVELUL TAXEI DE INCHIRIERE
Nivelul  minim al  închirierii  este de 49 lei-ha-an,  calculat  în funcţie  de potenţialul  de

producţie al păşunii, şi preţul  pe tona de furaje,încărcătura pe hectar.

Viceprimar,

CRĂCIUN SILVIU MIHAIL
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J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
CONSILIUL LOCAL   SUDIŢI

Anexa nr.____la HCL___/27.02.2014

C A I E T  D E  S A R C I N I

privind închirierea suprafeţei de 502,88 ha păşune, apartinand domeniului privat al comunei Suditi 

I.-INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.-Obiectul  concesiunii  îl  reprezintã   terenul  in  suprafata  de  502,88  ha  situat  in
extravilanul comunei Sudiţi,  în tarlalele şi blocurile fizice de mai jos

Nr
crt

Localitat
ea

Tarla Bloc fizic Suprafata 
-ha-

Localizare Repartiz.
pe specii

1 Suditi P 118 62 53 spre Frățilești
2 Suditi P 714/2 Fn 1,3 La Potcoavă
3 Suditi P 5/3. Fn 1,79 La fostul heleșteu
4 Suditi P 55/1 Fn 0,96 Pe marg.Ialom.la Frăţil.
5 Suditi P 111 62 53 Lîngă DGA
6 Suditi P 118 62 22,23 Spre Frățilești
7 Suditi P 120 58 14,61 La hotar cu Frățilești
8 Suditi P 108 67 24,75 În spatele zoot.
9 Suditi P 122/1 72 77,8 S-DJ ,E-Moară VCanal
10 Suditi P 122+

Pdr122/2
69

79,29
S P122,E-dosuri curți,,V-
canal

11 Suditi
P 175 96 12,09

V-dj201,S-vatră sat,E-fost 
teren fotbal

12 Suditi P 180 96 1,61
13 Suditi P 179 96 7,7 Pînă la  hotar Săvni 
14 Suditi P 177 96 3,53 La E de dj 201
15 Suditi P 309 0,35
16 Suditi

P 157/1 218 13,35 Între zoot. și coastă
17 Suditi

P 166/1
214

19,54
Între zoot. și coastă,spre 
Sudiți

18 Suditi
P 167/1

200,178,2
48 58,41

De la Ciuperc. La Staţia 
apă,DJ 201

Total 445,31 ha

Gura-Vaii P 88 263 39,97 La Crucea de leac
2 Gura-Vaii P 136 0,36 Lîngă samoilă Cornel
3 Gura-Vaii P 134 274 17,24

TotalGura-V.   57,57

2.-Terenul situat la adresa de mai sus apartine domeniului privat al comunei avand destinatia
pășune.

II.- CONDIŢII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII
1.-Pe  percursul  exploatarii  terenului   se  vor  respecta  normele  de  protecţie  a  mediului   si

normele impuse de legile în vigoare.
            2.- Terenul închiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a
fost închiriat, eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise.

3.-Terenul  închiriat nu va putea fi subînchiriat;
4.-Bunul închiriat revine de drept  ,liber de sarcini,la expirarea/încetarea  contractului.

          III.-DURATA ÎNCHIRIERII
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Terenul se închiriazã pe perioada de maxim  5 ani, cu posibilitatea de prelungire, numai în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

IV-PREȚUL ÎNCHIRIERII
Prețul  minim de pornire la  licitaţie este de 49  lei /ha /an .
 V.-OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
-De a asigura preda bunul locatarului în stare corespunzătoare conform obiectului închirierii,
-de a analiza semestrial cu locatarii problemele legate de activitatea pășunatului
-de a informa în scris, cu minim 30 zile înaintea oricărei intenții de a modifica contractul.
VI- OBLIGAȚIILE LOCATARULUI
- De a asigura exploatarea prin pășunatul eficace și în regim de continuitate și permanență a

pășunii,
- De a respecta regulamentul de pășunat
- De a realiza anual,pe cheltuiala sa,lucrările de curățare a pășunii,
- De a respecta încărcătura pe hectar stabilită,
- De a realiza  lucrări de însămînțare sau supraînsămînțare pe cheltuiala sa,
- De a  utiliza  fondurile  obținute  ca  sprijin  sau  subvenții  de  la  stat  în  scopul  asigurării

lucrărilor de supraînsămînțare ,îmbunătățirea covorului vegetal,asigurarea sursei de apă,
- De a utiliza în mod direct terenul închiriat,fiind interzisă subînchirierea.
-  De a respecta normele de protecție a mediului,
VII.- DREPTURILE LOCATORULUI
-de a încasa taza pe teren și impozitul pe teren,conform Codului fiscal și a HCL nr. 4/2014,
-de  a  controla  activitatea  concesionarului  în  vederea  verfiicării  respectării  clauzelor
contractuale,
-de a rezilia contractul în cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile contractuale,
-de a diminua suprafața obiect al închirierii în cazul realizării unor investiții de către terți.
VIII.- DREPTURILE LOCATARULUI
-de a exploata în deplină liniște obiectul închiriat,
-de a solicita locatorului orice informație cu privire la terenul închiriat.
IX-CONDIȚII MINIME CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE OFERTANT
-să fie înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor,
-să respecte încărcătura pe hectar de 0,4 UVM/ha stabilită pentru anul 2014,
-să prezinte un program propriu de pășunat,
-să depună cerere de închiriere însoțită de documentele necesare.
X-Modalitatea de acordare a închirierii
-prin licitație publică organizată pe tarlalele împărțite pe specii de animale,
-pe bază de proces verbal de predare a terenului.
XI-MODALITATEA DE ÎNCETARE A ÎNCHIRIERII
a.-la termenul de încetare prevăzut în contract,
-să facă dovada achitării taxei,
-pe pază de proces verbal de predare primire a terenului.
b.-prin retragere-cînd locatarul nu își îndeplinește obligațiile asumate.
c.-prin renunțare.
In caz de foță majoră, părțile sînt exonerate de răspundere.
XII-Litigiile se rezolvă pe cale amiabilă sau în instanță.

          
             Intocmit,
                                     CRĂCIUN SILVIU-MIHAIL
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R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

P R I M Ă R I A    C O M U N E I    S U D I Ț I

STABILIREA ÎNCĂRCĂTURII PE HECTAR
pe  pășunea comunală

Specia Nr.animal
e înreg.în

RNE

Echivale
nt UVM

Nr.
 UVM

Incărcătura 
minimă pe ha

Incărcătura 
pe ha stab.
-UVM-

Necesar
supraf.pajișt

-ha-
Bovine

(adulte și
jun)

337 (270
VM+67
juninci)

1bov./1U
VM

337 0,3 0,45 151

Bov.6 l-2
ani

112 1,6 bov/1
UVM

70 0,4 28

Cabaline 200 1/1 150 0,3 0,4 80
Ovine 3781

(adulte)
6,6

ov./1UV
M

572,87 0,3 0,4 229,15

Caprine 338
(adulte)

6,6
capr/1
UVM

51,21 0,3 0,4 20,48

Necesar islaz ptr. animalele înscrise 
în RNE

1311 0,4 508,00 ha

Existent islaz 502,88
Excedent 0
Suprafața de pajiști ptr.care membrii coloectivit. nu dețin animale și care se
închiriază altor crescători de animale

0

Producția medie comunicată de DADR =11.000kg/ha
Coeficient de corecție stabilit de Consiliul local =0,3
Producția de furaje stabilită /ha =11000x0,3=3300 kg./ha
Încărcătura /ha =0,4 UVM 

Intocmit, VICEPRIMAR,CRACIUN SILVIU-MIHAIL

Aprobat în ședința din 27.02.2014
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier VLAD GHEORGHE



R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

P R I M Ă R I A    C O M U N E I    S U D I Ț I

STABILIREA COEFICIENTULUI DE CORECȚIE
a potențialului de producție a pășunii comunale

Nr.
Crt

Localitatea Relief Pășuni Suprafața
ocupată 
cu pășuni
naturale 
conf.SST
2012
-ha-

Producții medii
orientative în

funcție de
potențial kg./ha

masă verde 

Coeficient
aplicat de

primărie în
funcție de

starea
pășunii,com

ponența
floristică,se
cetaă,inund

ații etc.

Producția
medie pe ha

rezultată

1 Sudiți Cîmpie Nivel
mediu

445,31 11000 0,3 3300

2 Gura văii Cîmpie Nivel
mediu

57,57 11000 0,3 3300

Intocmit,
Viceprimar, CRĂCIUN SILVIU MIHAIL

Aprobat în ședința din 27.02.2014
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier VLAD GHEORGHE



R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

P R I M A R I A   C O M U N E I    S U D I T I 

Anexa la HCL  nr.16
din  27.02.2014

REGULAMENT  DE PĂȘUNAT  

Cap.I-DPREPTUL DE PROPRIETATE AL PAJIȘTII/ADMINISTRAREA 
PAJIȘTILOR

Art.1.-(1)Dreptul de proprietate aparține comunei, suprafața de pajiști fiind 
înscrisă în inventarul bunurilor aparținînd domeniului privat al UAT.

(2)Administrarea pajiștei se face de către Consiliul local.
(3)Dreptul de folosință asupra terenului pentru pășunat se acordă pe bază de 

contract de concesiune/închiriere.

CAP.II-COORDONAREA ACTIVITĂȚII DE PĂȘUNAT

Art.2. (1)Pînă la data de 1 noiembrie 2014 Primăria comunei, împreună cu 
specialiști din cadrul Direcției Agricole și ai Camerei Agricole județene va întocmi 
proiectul de amenajament pastoral, care va fi supus aprobării Consiliului local .Pînă la
această dată, estionarea pășunii  se face conform prevederilor prezentului Regulament.

(2) UAT Sudiți, în calitate de deținător de pajiști,este obligată să mențină 
suprafața totală ocupată cu pajiști la 1.01.2007 și înregistrată în registrul agricol ca 
pășune.Suprafața totală de pajiști se actualizează în registrul agricol conform OG 
28/2008 privind regisutrul agricol.

(3) Pajiștile se folosesc pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje.
(4)Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 

pajiștilor.Prin excepție scoaterea definitivă sau temporară a pajiștilor din circuitul 
agricol se face numai cu avizul MADR .

(5)Pentru buna administrare a pajiștilor, secretarul UAT ține registrul cu actele
de evidență a pajiștilor,planul cadastral al suprafețelor concesionate sau închiriat.

(6) Se împuternicește dl. Crăciun Silviu Mihail,viceprimar și Burlacu Eugenia,
agent agricol,pentru a stabili și propune consiliului local capacitatea de pășunat.

(7) In vederea organizării in conditii optime a pășunatului, desfășurarii 
activității de păstrare a integrităii pasunii comunale,intretinerea, efectuarea lucrarilor 
de ridicare a potentialului productiv al pasunii, se constituie comisia de administrare a
pasunii,in urmatoarea componență:

1.-Viceprimar Craciun Silviu Mihail
2.-Agent agricol Burlacu Eugenia
3.-Consilier local Giuglan Radu
4.-Consilier local Fota Dumitru 
5.-Consilier local Duicu Ionel

Cap.III-DELIMITAREA SUPRAFEȚEI PAJIȘTII ,SCHIȚA PAJIȘTII
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(1) Suprafața totală de pășune a comunei=502,88 ha,reparizată pe sate și pe 
tarlale astfel

Nr
crt

Localitat
ea

Tarla Bloc fizic Suprafata 
-ha-

Localizare Repartiz.pe 
specii

0 1 2 3 4
1 Suditi P 118 62 53 spre Frățilești
2 Suditi P 714/2 Fn 1,3 La Potcoavă
3 Suditi P 5/3. Fn 1,79 La fostul heleșteu
4 Suditi P 55/1 Fn 0,96 Pe marg.Ialom.la Frățilești
5 Suditi P 111 62 53 Lîngă DGA
6 Suditi P 118 62 22,23 Spre Frățilești
7 Suditi P 120 58 14,61 La hotar cu Frățilești
8 Suditi P 108 67 24,75 În spatele zoot.
9 Suditi P 122/1 72 77,8 S-DJ 201,E-Moară V-Canal
10 Suditi P 122+

Pdr122/2
69

79,29
S P122,E-dosuri curți,,V-
canal

11 Suditi
P 175 96 12,09

V-dj201,S-vatră sat,E-fost
 teren fotbal

12 Suditi P 180 96 1,61
13 Suditi P 179 96 7,7 Pînă la  hotar Săvni 
14 Suditi P 177 96 3,53 La E de dj 201
15 Suditi P 309 0,35
16 Suditi

P 157/1 218 13,35 Între zoot. și coastă
17 Suditi

P 166/1
214

19,54
Între zoot. și coastă,spre 
Sudiți

18 Suditi
P 167/1

200,178,248
58,41

De la Ciuperc. La Stația apă, 
DJ 201

Total 445,31 ha

1 Gura-Vaii P 88 263 39,97 La Crucea de leac
2 Gura-Vaii P 136 0,36 Lîngă samoilă Cornel
3 Gura-Vaii P 134 274 17,24

Total Gura-V.   57,57

Cap.IV-PERIOADA DE PĂȘUNAT- 
Inceperea  pășunatului - 1.04 (în funcție de condițiile pedoclimatice și gradul 

de dezvoltare a covorului ierbos).
Incheierea pășunatului -15.11.2014 (dată stabilită în funcție de evoluția 

temperaturilor și regimul precipitațiilor);
Perioada de stabulatie:  15 noiembrie- 31 martie a fiecarui an,hrana animalelor

urmand a fi asigurata de proprietarii de animale din baza furajera proprie si cea 
constituita in acest sens pe suprafata de pasune comunala. 

Pe perioada de stabulatie,pasunatul pe suprafata de islaz este interzis.

Cap.V-CAPACITATEA DE PĂȘUNAT ȘI ÎNCĂRCĂTURA OPTIMĂ
(1)Pajiștea se împarte pe unități de exploatare ( suprafață de pășune care 

asigură necesarul de masă verde ptr. o grupă de animale pe întregul sezon de pășunat,
Specia Nr.animale

înreg.în RNE
Coef.de

conversie a
anim.în UVM

Nr.
 UVM

Incărc.Min.
 ha-UVM

Incărc. Pe
 ha 
stabilită
-UVM-

Nr.
anim
ha

Necesar
supr.

pajiște-
ha-

Bovine peste
2 ani

359 1bov./1UVM 359 0,3 0,4 2,5 143
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Bovine
Pînă la 2 ani

143 1,6 0,3 0,4 5 27,5

Cabaline 200 1/1 UVM 200 0,35 2,5 79,5
Ovine,caprine 4848 6,6 ov./1UVM 735 0,3 0,35 19 254
Necesar islaz ptr. anim. înscrise în RNE 504,00
Existent islaz 502,88
Excedent 0
Supr. de pajiști ptr.care mbr. colectivit. nu dețin anim. și care se închir. altor cresc. de 
animale

0

(2)Capacitatea de pășunat ( Art.8 din HG 544/2013) se calculează după următoarea 
formulă
P-Producția de masă verde /ha s-a determinat astfel
11000 kg./ha(Producția medie comunicată de DADR) x cu 0,3(Coeficient de corecție 
stabilit de Consiliul local )=3300 kg.masă verde/ha
Zp-Număr zile de pășunat = 229 zile  (01.04-15.11.2014)
C.i-consum zilnic de iarbă=65 kg.masă verde /UVM
Î.A.Încărcătura cu animale  /ha  de pajiște ,exprimată în UVM 
0,41 UVM /ha
Prețul prevăzut în contractele de închiriere (art. 6 alin.6 HG 1064/2013) se stabileșe  
în funcție de capacitatea de pășunat și prețul mediu  /to stabilit prin HCJ.

Preț închiriere/ha = 3,3 t x 30 lei/to = 99 lei/ha/an x50%=49,5 lei/ha. 

 (3)Procedura de închiriere 
Pînă la data de 1 martie,în baza hotărîrii consiliului local, se  va iniția procedura de 
închiriere prevăzută în Regulamentul de închiriere a bunurilor aparținînd domeniului 
privat al comunei,aprobată prin Hotărîrii nr. 7 adoptată de Consiliul local în 
18.03.2011.
In baza cererilor crescătorilor de animale,personae fizice sau juridice avînd animalele 
înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor,în conformitate cu hotărîrea consiliului 
local, se vor încheia contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști 
disponibile,proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă
de maximum 5 ani.

Anual,pînă la 1 martie,primarul comunei verifică respectarea încărcăturii de 
animale pe ha/contract și stabilește disponibilul de pajiști ce pot face obiectul 
concesionării/închirierii ulterioare.
 

Cap.VI-STABILIREA CĂILOR DE ACCES,A  SURSELOR ȘI 
LOCURILOR DE ADĂPOST ȘI  ADĂPAT

(1)Accesul cu animalelele pe suprafața de pășune se face prin intrarea de pe 
strada  Islaz.

(2)Pentru a ocupa suprafața de pășune repartizată prin contract,crescătorilor de
animale le este permisă traversarea cu anaimalele pe suprafața de teren din vecinătatea
amplasamentului,dacă nu există drumuri de acces amenajate.

(3) Se stabilește ca Loc de adăpat-adăpătoarea amenajată  la intrarea de pe 
strada Islaz. Se vor lua masuri de asigurare a apei potabile pe toată perioada de 
pășunat, in cantitate suficientă si prin amenajarea de alte adăpători dacă este necesar.

(4)Pe suprafața de pajiști vor fi amenajate stîne și adăposturi de către 
crescătorii de animale deținători de contract de închiriere.
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(5)Amenajarea stanilor se va face numai  cu aprobarea Primăriei si a 
medicului veterinar,daca sint indeplinite urmatoarele conditii:

-s-a solicitat în  scris locul unde intentionează să amplaseze stîna;
-a prezintat tabelul cu numarul de animale pe proprietari;
-a incheiat  un contract de pasunat ;
-nu are în cîrd  animale din alte localitati;
-are acordul scris al medicului veterinar in ce priveste sănătatea animalelor;
(6)Pentru pasunatul  bovinelor -Se accepta numai padocurile infiintate de 

primarie, alte amenajari pe islazul communal sint interzise.

Cap.VII-IMPARȚIREA PAJIȘTII PE TARLALE PENTRU FIECARE 
SPECIE

Suprafața de pajiște se împarte pe specii astfel:
Specia număr Încărc.pe ha

(capacitatea
de pășunat)
UVM

Supraf.necesară Amplasament 
repartizat
Tarla,punct

Bovine,cabaline 
(adulte +tineret)

 cap.
 UVM

0,4 UVM 259 ha

Sudiți

Gura văii 44 0,4 UVM 
(2,5 cap/ha)

14,00 P 134,BF 274

Cabaline 26 0,35 (2,5 
cap/ha)

10,00 P 134 BF 274
P 136 BF fn

Sudiți
Gura văii
Ovine,caprine 

Sudiți 4096-cap
620 UVM

0,4  UVM
(19 cap/ha)

214

Gura văii 752 0,4 UVM
19 cap/ha

40 A 88-BF 263

Total 508,63 ha

Cap.VIII-LUCRĂRI CE SE EXECUTĂ IN FIECARE AN PENTRU 
ÎNTREȚINEREA ȘI CREȘTEREA FERTILITĂȚII SOLULUI

(1)Se va organiza curatirea islazului inainte de invoirea animalelor la pasunat 
precum si in timpul pasunatului, ori de cate ori este necesar;

(2)Se vor asigura actiuni de administrare a ingrasamintelor chimice pe 
suprafetele care reclamă aceasta ameliorare;

(3)Supraînsămînțarea pajiștilor se realizează numai cu semințe de plante 
erbacee furajere perene graminee și leguminoase sau amestec

(4)Se va  asigura plantarea unor perdele de arbusti sau pomi, care sa 
foloseasca  ca refugiu  pe perioadele caniculare;

(5)Medicul veterinar va organiza actiuni de verificare a stării sănătății 
animalelor inainte de ieșirea la pășunat.

CAP.IX CONTROLUL MODULUI DE DESFĂȘURARE A 
PĂȘUNATULUI
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(1)Folosirea și exploatarea pajiștilor se face  cu respectarea bunelor condiții 
agricole și de mediu.

(2)Atribuţiile  privind  păşunea  şi  păşunatul  pe  teritoriul  comunei  ,  revin
Biroului Registru Agricol, sub coordonarea viceprimarului comunei,în cadrul căruia
se vor desfăşura următoarele activităţi:

a) întocmirea şi gestionarea contractelor de concesiune/închiriere;
b) verificarea  cu privire  la  modul  în  care  concesionarii  îndeplinesc  obligaţiile

prevăzute în contract;
c) monitorizarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor;
d) alte  activităţi  care se impun,  în baza prevederilor  legale  în  vigoare privind

păşunile.
(3)Pasunatul se va organiza pe specii de animale si parcele anume repartizate, 

tinandu-se cont de numarul de animale existente ,inregistrate in registrul agricol 
comunal

(4) Obligaţiile crescătorilor de animale:
a. Să întocmească un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de

refacere a covorului vegetal, după fiecare ciclu de păşunat. Vor fi înscrise măsurile ce
trebuie  respectate  la  începutul  fiecărui  sezon  de  păşunat,  cu  privire  la  curăţarea
păşunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului de apă, modul
de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitar-veterinare obligatorii; 

b. Să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localităţii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

c.  Să  facă  dovada  existenţei  certificatului  de  sănătate  eliberat  de  medicul
veterinar de circumscripţie, pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat;

d. Să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat,
să  asigure  protecţia  parcelelor  învecinate  şi  a  tuturor  culturilor  din  apropierea
suprafeţelor repartizate pentru păşunat;

e. Să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;
f.  Să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile  organelor

sanitar-veterinare;
g.  Să  urmărească  permanent  starea  de  sănătate  a  animalelor  şi  să  anunţe

imediat apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile.

 h. Să nu schimbe categoria de folosinţă a suprafeţelor de păşune. 
i. Să nu traverseze suprafața de  păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de

transport, care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.

(5)Comisia de administrare a pășunii, cu sprijinul   agenților de politie atunci
cand este cazul, vor efectua controale periodice la stanile organizate, in scopul 
depistarii animalelor din alta localitate.

(6)Se interzice pasunatul animalelor sau lasarea acestora nesupravegheate pe 
strazi.

(7)Se interzic constructiile de orice fel neautorizate, cat si depozitarea unor 
materiale,gunoi menajer sau agrozootehnic  pe pășunea comunală. 

(8)Nerespectarea condițiilor de pasunat stabilite  se sanctionează conform 
prevederilor art. 14 din OG 34/2013 privind organizarea,exploatarea si administrarea 
pajistilor .
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(9)Se imputerniceste dl.viceprimar al comunei, pentru a asigura punerea în 
aplicare a regulamentului de pășunat ,a tuturor prevederilor legale în domeniu și a 
constata contraventiile  cu privire la administrarea pasunii.

(10) Păşunatul neautorizat reprezintă:
a) păşunatul cu animale care nu sunt înregistrate la registrul agricol;
b) păşunatul pe alte suprafeţe decât cele stabilite, respectiv migrare pe alte păşuni

sau terenuri (fâneţe, ogoare, mirişti, diguri etc.), în condiţiile în care nu există
acordul scris al proprietarului/arendaşului de teren;

c) introducerea  animalelor la  păşunat pe pajişti, fără ca proprietarii acestora să
deţină contracte de concesiune;

d) păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitar-veterinare care să
ateste starea de sănătate a acestora;

e) păşunatul animalelor depistate bolnave;
f) păşunatul în afara perioadei de păşunat stabilite.
g) păşunatul animalelor aduse din alte localităţi.
i) Sancţiunile aplicabile sînt cele prevăzute în art. 14 din OUG nr.34/2013.

Primar Viceprimar,
SINCAN VASILE CRACIUN SILVIU MIHAIL
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