
ROMANIA                                 
JUDETUL  VASLUI                      
COMUNA MUNTENII  DE  SUS                              
CONSILIUL  LOCAL                      

                                            H O T A R A R E  A  nr.  34/2014         
privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Muntenii de Sus   

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) 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; 

c) 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; 

d) art. 42, alin. (1), lit.”h” si “p” din Legea zootehniei nr. 72/2002; 
e) art.18 din Legea nr.46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art.  30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 

g) Ordonanţei Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

h) art. 69, lit. „h” din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare; 

i) Ordinului comun nr.30/147/2010 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 
respectiv al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de 
mediu în România; 

j) Ordinului ministrului agriculturii nr.544/2013 privind metodologia de calcul a 
încărcăturii optime de animale /ha de pajisti; 

k) art 23, lit.”b” si lit.” i”, din Legea 407/2006-legea vânătorii si a fondului cinegetic; 

l) Hotararii  Consliului Local  nr. 65/2013 privind stabilirea taxei de pasunat la nivelul 
anului 2014, pentru animalele care au acces la pasunea comunala si a Hotararii C.L. nr. 29/2014  
privind  aprobarea Programului  de exploatare a  pasunii comunale pe anul 2014; 

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,   

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. - (1) Se aproba Regulamentul privind organizarea si exploatarea suprafetelor de 
pajişti permanente proprietatea publică a comunei Muntenii de Sus,  prevăzut în Anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

               (2) Regulamentul privind organizarea si exploatarea pajistilor proprietatea publica 
a comunei Muntenii  de Sus va sta la baza gestionarii suprafeţelor de pajişti proprietatea comunei 
si  se va aplica in sezonul de păşunat din anul 2014 si in  anul  2015   daca  aceasta  nu  va  fi  
concesionata/inchirita. 

Art. 2. – Suprafaţa pentru păşunatul animalelor în anul 2014 este suprafaţa stabilită prin 
Programul  de  exploatare  a  pasunii  comunale  aprobat  prin Hotararea  Consiliului  Local  nr.  
29/31.03.2014. 

Art. 3.  Se stabileste incarcatura optima de animale pe hectar de pajişte după cum urmează:  
- Bovine şi cabaline 3  UVM/ha 
- Ovine şi caprine 6  UVM/ha 

Art. 4. - Se interzice păşunatul, mişcarea şi staţionarea animalelor domestice (ovine, 
caprine, bovine, cabaline, etc.) pe terenuri agricole cultivate de pe raza comunei, precum şi în alte 
zone decât cele stabilite prin prezenta hotărâre pentru fiecare categorie de animale, în scopul 
prevenirii degradării terenurilor agricole şi silvice, a împrejurimilor acestora, distrugerii şi 
degradării culturilor agricole şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. 

Art. 5. - Proprietarii (deţinătorii) de animale care domiciliază în comuna Muntenii de Sus  
vor  pasuna  animalele  pe  pasune cu un  maximum de  5 bovine şi/sau cel mult 40 ovine/caprine  
in  baza  contractelor de  pasunat  icheiate  cu  U.A.T. Muntenii de Sus.  
 Art.6. - Este interzisă ridicarea oricăror construcţii (provizorii sau permanente, inclusiv 
staul de oi) pe păşune/pajişti fără autorizarea Consiliului Local. Ridicarea unor astfel de 
construcţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 3.000 lei. De 
asemenea, construcţia va fi demolată de îndată pe cheltuiala celui care a ridicat-o. 

Art. 7. – Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 8. -  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: munteniidesus.ro. 

Muntenii de Sus,  14   aprilie    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 

 



                              Anexa nr. 1 la  H.C.L. nr. 34 din 14 aprilie  2014 
 

Regulamentul de păşunat în Comuna Muntenii de Sus 
 

Art.1. Terenurile evidenţiate ca păsuni aflate în administrarea Consiliului Local Muntenii de Sus 
vor fi folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat 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 şi efectuarea lucrărilor de curăţire şi defrişare a 
mărăcinilor, lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice, naturale şi amendamente, intră în 
răspunderea Primăriei  comunei Muntenii de Sus si  a  crecatorilor de animale. 

Art.3. (1) Perioada şi taxele de păşunat sunt stabilite anual de Consiliul Local Muntenii de Sus 
pana cel tarziu în luna februarie. 

           (2) Păşunatul în afara perioadei stabilite de Consiliul Local Muntenii de Sus este interzis. 
Pentru animalele gasite pe pajisti în perioada interzisa se vor aplica amenzi prevazute de actele normative 
în vigoare. 

Art.4. Păşunatul se realizează urmare a încheierii contractului de  pasunat şi a  plăţii taxelor 
stabilite de Consiliul Local . 

Art.5. Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în registrul agricol în 
conformitate cu prevederile legale privind registrul agricol. 

Art.6. Crescătorii de animale care nu şi-au achitat taxa pe   păşune în anii precedenţi nu au dreptul 
de folosire a păşunii până la achitarea taxelor de păşunat la zi, sub sancţiunea plaţii majorărilor de 
întârziere, conform legislatiei în materie. 

Art.7. (1) Se interzice ridicarea oricăror construcţii (provizorii sau permanente, inclusiv staul de 
oi) pe păşune/pajişti fără autorizarea Consiliului Local. Ridicarea unor astfel de construcţii constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 3.000 lei. De asemenea, construcţia va fi demolată 
de îndată pe cheltuiala celui care a ridicat-o. 
  (2) Se interzice depozitarea gunoiului sau a materialelor de orice fel pe păşune. 

Art. 8 Se stabileste incarcatura optima de animale pe hectar de pajişte după cum urmează:  
- Bovine şi cabaline  3 UVM/ha 
- Ovine şi caprine 6  UVM/ha 

   Art.9. Pentru invoirea la păşunat, animalele vor fi înregistrate în Registrul Agricol, în conformitate 
cu prevederile legale. 

Art.10. (1) Păşunatul este admis numai în cirezi si turme organizate.  
(2) Se interzice păşunatul individual sau în grupuri razlete, cu paznici ocazionali. 

Art.11. (1). Se interzice iesirea 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.12. (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 pasunat, se consideră păsunat ilegal. 

Art.13. Se interzice păşunatul pe terenuri arabile, drumurile de exploatare, răzoare dintre terenurile 
agricole proprietate privată, precum şi legarea animalelor prin priponire fara  acceptul proprietarului  de  
teren. 

Art.14. Creşterea pe lângă stână de catre ciobani/păstori a păsărilor şi porcilor este interzisa în 
vederea evitării degradării păşunilor. 

Art.15. (1) Organizarea păşunatului pe pajiştile comunei Muntenii de Sus revine viceprimarului 
comunei, care va avea urmatoarele atributii: 
a) stabileste programul de pasunat pentru fiecare trup de pasune si urmareste respectarea lui de catre 
responsabilii de cirezi şi turme; 
b) stabileste locul de amplasare a stânelor şi a celorlalte dotari pastorale; 
c) organizeaza sau supravegheaza, dupa caz, efectuarea lucrarilor de întretinere si de îmbunatatire a 
pajistilor; 
d) asigura/supravegheaza amenajarea si întretinerea pasunilor, podetelor, fântânilor si jgheaburilor de 
adapare, a altor constructii pastorale, precum si a drumurilor de acces pe pasune, dupa caz; 



e) efectueaza controale cu privire la modul în care responsabilii de ciurde si turme îsi îndeplinesc 
obligatiile; 
f) asigura întocmirea contractelor de utilizare păşune cu beneficiarii, urmarind respectarea clauzelor 
prevazute în acestea. 

Art. 16. Proprietarii, deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul sau 
reşedinţa în comuna Muntenii de Sus, sunt obligaţi: 

a) să înregistreze la registrul agricol  efectivele de animale; 
b) să actualizeze datele declarate la registrul agrcol  în cazul în care s-a schimbat numărul 

efectivelor de animale; 
c) să înregistreze animalele în Registrul Național al Exploatațiilor; 
d) să declare până cel tărziu la 15 aprilie a anului în curs, toate animalele pe care le deţine si 

pe care intenţionează să le declare la păsunat; 
e) să conducă animalele la locurile de adunare stabilite şi să le predea paznicului/ciobanului; 
f) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în contractul de pasunat;  
g) să nu lase nesupravegheate animalele pe pajiste; 
h) să achite taxa  de pasunat; 
i) sa achite  amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului 

desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore. 
Art.17. Responsabilii de ciurde si turme au urmatoarele obligatii: 

a) sa primeasca în ciurda numai efectivele care îndeplinesc conditiile pentru invoirea la 
pasunat; 

b) să respectare întocmai  programul de păşunat; 
c) să respecte limitele trupului de paşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure 

protectia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafetelor repartizate pentru păşunat; 
d) să aibă grijă şi sa pastreze în buna stare dotarile şi construcţiile pastorale; 
e) sa respecte traseele de circulatie a turmelor si cirezilor, astfel cum sunt stabilite de Consiliul 

Local 
f) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare si dispozitiile organelor sanitar veterinare; 
g) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat aparitia sau 

suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat în grija lui; 
Art.18. Pentru întretinerea si îmbunatatirea pajistilor beneficiarii de pasuni au obligatia 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.19 . (1) Pasunatul neautorizat se sanctioneaza cu amenda contraventionala conform 
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. 

(2) Pasunatul neautorizat reprezinta: 
a) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare  decât cel stabilit în contractul de pasunat; 
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 platit taxe de pasunat sau care nu au fost declarate la 
încheierea contractului de pasunat; 
d) pasunatul animalelor  care  nu sunt  inregistrate in registrol  agricol  al comunei Muntenii de Sus; 
e) pasunatul în perioada interzisa; 
f) acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei) ; 

Art.20. Taxele si amenzile se vor încasa de catre Primaria comunei Muntenii de Sus si vor fi 
folosite ca venituri la bugetul local în vederea administrarii pasunilor. 

Art.21. Pentru prevenirea păsunatului ilegal se vor efectua controale de către echipe mixte formate 
din reprezentanţi ai Consiliului Local şi Poliţia Muntenii de Sus. 

Art.22. Încălcarea de către utilizatorii de păşune a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului 
regulament şi/sau contractului de păşunat duce la rezilierea de drept a contractului, fără somaţie şi fără nici 
o formalitate suplimentară. În acest caz, utilizatorul de păşune pierde dreptul de a mai păşuna pe păşunile 
aparţinând comunei Muntenii de Sus. 

Preşedinte de şedinţă,                                        Secretar comuna,  
   Nechita Manoli     Burghelea Monica  

 


