
 

 

ROMANIA                                
JUDETUL  VASLUI                     
COMUNA MUNTENII  DE  SUS                                        
CONSILIUL LOCAL 

                                            H O T A R A R E A nr. 29/2014          
privind  aprobarea Programului  de exploatare a  pasunii comunale pe anul 2014 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2) si art. 136, alin. (1) si (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 21 lit. a)  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) Ordonantei de Urgenta  Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si  exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea legii 
fondului funciar nr. 18/1991; 

e) Hotararii Guvernului  nr. 1064/2013 pentru  aprobarea Normelor metodologice 
pentru  aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta  Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si  exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea legii fondului funciar nr. 18/1991; 

f) art. 42, alin. (1), lit.”h” si “p” din Legea zootehniei nr. 72/2002; 
g) Hotararii  Consliului Local  nr. 65/2013 privind stabilirea taxei de pasunat la 

nivelul anului 2014, pentru animalele care au acces la pasunea comunala; 
luând act de: 

a) expunerea  de  motive  a  primarului comunei Muntenii  de Sus, în calitatea sa de 
iniţiator,  calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii  de Sus,   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local  de organizare, dezvoltare 
urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
protecţia mediului înconjurător, 

motivat de  faptul  ca  pasunea comunala  nu  a  fost concesionata  sau  inchiriata de 
crescatori de animale, persoane fizice sau  juridice avand animale inscrise in RNE, 

în temeiul art. 36. alin.(4), lit. “c”  45 alin. (2) lit. “a” şi cel al art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

   Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 

                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - Se aprobă programul de exploatare a păşunii comunale pentru anul 2014, 

prevăzut în anexă. 



 

 

Art. 2. –În anul 2014, crescătorii de animale vor efectua o contribuţie în muncă 
pentru igienizarea şi întreţinerea păşunii comunale, după cum urmează: 

- pentru 1 – 3  bovine sau cabaline – 2 zile de muncă; 
- pentru 1 – 10 ovine şi caprine – 2 zile de muncă; 
- pentru peste 3 capete bovine sau cabaline ori peste 10 capete ovine şi caprine - 3 

zile de muncă.  
Art. 3. - Pe păşunea comunală vor păşuna numai animalele pentru care proprietarii 

lor au încheiat cu Primăria comunei Muntenii de Sus convenţii de acces la  păşunat a 
animalelor. 

Art. 4. – (1) Până la data de 10 aprilie 2014, viceprimarul comunei va întocmi 
evidenţa scrisă, pe trupuri de păşune, a crescătorilor de animale care urmează să păşuneze pe 
păşunea comunală în anul 2014. 

(2)Această evidenţă va fi predată, pe bază de semnătură, până la acelaşi termen, 
contabilului primăriei, în vederea organizării activităţii de încasare a taxei de păşunat. 

Art. 5. – (1) Pentru fiecare lucrare executată pe păşunea comunală, atât pentru cele 
finanţate, cât şi pentru cele executate prin contribuţia în muncă a proprietarilor de animale, 
viceprimarul si agentul agricol vor întocmi procese-verbale de recepţie. 

(2)Pentru lucrările executate prin contribuţia în muncă a crescătorilor de animale, 
procesele-verbale de recepţie vor avea anexată lista nominală a crescătorilor de animale care 
au efectuat fiecare lucrare, cu specificarea volumului de muncă executat, a numărului de zile 
muncă şi a seriei şi numărului actului de identitate al acestora. Listele vor fi semnate de 
fiecare crescător de animale care a efectuat contribuţia în muncă pentru întreţinerea păşunii. 

Art. 6. - Până la data de 01 mai 2014, viceprimarul comunei, împreună cu 
tehnicianul de urbanism din aparatul de specialitate al primarului, vor delimita şi borna toate 
trupurile de păşune comunală şi, în cazul constatării unor cazuri de ocupare a păşunii de către 
persoane particulare, fără drept, va prezenta primarului comunei măsuri pentru redarea 
suprafeţelor ocupate în folosinţa crescătorilor de animale, în vederea folosirii lor pentru 
păşunatul animalelor. 

    Art. 7.  -Constituie contravenţii următoarele fapte:          
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat; 
b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin conventia 
de pasunat;               
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în 
conventie;               
d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele 
folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea; 
e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;         
f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;          
g) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3) 
din OUG 34/2013;               
       Art. 8. – Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 Art. 9. -  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Muntenii  de  Sus, 
Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediu  precum şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail. 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�


 

 

Muntenii de Sus,    31 martie   2014 
PRESEDINTE  DE SEDINTA;                          Contrasemneaza:              

NECHITA  MANOLI                      SECRETARUL COMUNEI,   
            (cu exercitare temporara de atributii),
           MONICA  BURGHELEA 

 
 
 
 
 
Red./Dact. B.M. 
Ex.5 
Ds. A5/2014 


