REGULAMENT DE PĂȘUNAT
COMUNA GIARMATA

Art.1. (1) Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor,
municipiilorsi al municipiului Bucuresti administrate de consiliile locale ale acestora,
celeaflate in domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia
Domeniilor Statului, celeaflate in proprietatea publica a statului administrate de Regia
Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si pajistile aflate in proprietatea privata a
persoanelor fizice si juridice, inregistrate in registrul agricol ca pasune faneata, la data
de 1 ianuarie 2007, conform clasificarii prevazute la art. 2 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, identificate cadastral
potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
republicata, cu modificarile si Completarile ulterioare, alcatuiesc suprafata de pajisti
care trebuie mentinuta la nivel national."
(2)Terenurile evidentiate ca pasuni aflate in administrarea Consiliului Local GIARMATA
vor fi folosite pentru Pasunatul animalelor. In scopul asigurarii unui pasunat rational pe
tot parcursul anului se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de pasune in functie
de numarul de animale.
Art.2. (1)Gospodarirea pasunilor, organizarea si efectuarea lucrarilor de curatire si
defrisare a maracinilor, lucrarilor de fertilizare cu ingrasaminte chimice, naturale si
amendamente, intra in raspunderea utilizatorilor cu asistenta tehnica a specialistilor de la
Primarie și de la Centrul agricol al comunei GIARMATA.
(2) Se stabileste ca si metoda de pasunat in comuna GIARMATA pasunatul reglementat
prin amenajamentul pastoral.
(3) „Amenajamentul pastoral" reprezinta „documentatia care cuprinde masurile tehnice,
organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor", in
conformitate cu obiectivele de management al pajistilor prevazute in
„Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.34din2013privind organizarea,administrarea si exloatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr.18/ 1991",(art.1, lit, a. din HG nr.1064 11/12/2013 ).
(4) Scopul amenajamentului pastoral consta in reglementarea si organizarea in timp si
spatiu a productiei erbacee din pajisti, potrivit conditiilor stationale locale si incidentei
masurilor de agromediu, astfel ca sa se asigure o gospodarire rationale a acest ora,
avand in acelasi timp ca tinta si mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului
inconjurator(Ghid de intocmire a amenajamentelor pastorale,2014)
(5) Utilizator de pasuni si fanete- „crescator de animale, persoana fizica avand
animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale,
persoana juridical de drep public sau de drept privat, construita conform prevederilor
Codului civil, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care
desfasoara activitati agricole specific categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform
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clasificarii statistice a activitatii economice in Uniunea Europeana pentru productia
vegetala si animal, care dettine legal dreptul de folosinta asupra suprafatei agricole si
care valorifica pasunarea cu effective de animale sau prin cosire cel putin o data pe
an;”(Ordonanta de urgent a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 13
mai 2013 aprobata cu modificari si completari ulterioare.
Art.3. (1) Perioada de pasunat este stabilita de amenajamentul pastoral si poate fi
modificata de catre Consiliul Local GIARMATA.
(2)Pasunatul in afara perioadei stabilite de Consiliul Local GIARMATA este interzis.
Pentruanimalele gasite pe pajisti in perioada interzisa se vor aplica amenzi prevazut e
de actele normative in vigoare.
Art. 14. –
(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de
pasunat;
b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale,altele decat cele stabilite prin
contract
c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatilor prevazute
in contract;
d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat
cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea;
e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede in art.1
alin.(2);
f) arderea vegetatiei pajistilor permanente;
g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al
comunelor, oraselor, respectiv municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite
potrivit prevederilor art.9 alin.(1) si (2);
h) amplasarea pe pajiste a altor obietive de investitii decat cele prevazute la art.5
alin.(3);
i) soaterea din circuituul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste
fara aprobarile legale in vigoare
(2) Contraventiile prevazute la alin.(1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu
amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la
lit. f);
b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda
de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. a), d) si e);

c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la
2.500 lei la 5.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. g) si h);
e) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevazuta la lit. i)
Art.15.(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele
imputernicite de structuri centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in
subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre primar si
persoanele imputernicite de acesta, precum si de catre politistii de frontiera
pentru faptele constatate in zona specifica de competenta.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la
art.14 alin. (1) lit. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei
Romane, precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta
profesioniste.
(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art.14 alin.(2) se fac venit
la bugetu de stat sau la bugetul local, dupa caz.
Art. 16.- Prevederile art. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
odificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu mdificarile si completarile ulterioare.

Art.4. (1) Pasunatul se realizeaza urmare a concesiunii/incheierii, a contractului de
inchiriere/concesiune pasune si platii taxelor stabilite de Consiliul Local.
(2) Pretul chiriei/redeventei a fost stability cu respectarea prevederilor legale la ___lei/ha/an.
(3) Pretul chiriei a fost stabilit astfel incat sa nu depaseasca 50% din valoarea masei
verzi/ha/an si s-a diminuat in conditiile art. 9 alin(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 34/2013, nivelul minim al pretului concesiunii/inchirierii se stabileste prin diferenta dintre
valoarea ierbii disponibile pentru animale si valoarea totala a cheltuielilor cu implementarea
proiectului de amenajament pastoral, respective investitii/material si lucrari anuale prevazute
in acesta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(4) Valoarea ierbii disponbile pentru animale reprezinta produsul dintre productia anuala
disponibila de iarba si pretul mediu al ierbii stabilit, in conditiile legii, prin hotararile
consiliilor judetene si, respective, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform
prevederilor art. 62 alin (2) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.5. (1) In conditiile art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2013,
in vederea incheieriii contractelor de inchiriere/concesiune sau concesiune, dupa caz, a
pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respective al municipiilor,
precum si al municipiului Bucuresti, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale
depun individual la compartimentul functional din cadrul primariei unitatii administrativeteritoriale documente cate atesta ca detin animale din speciile bovine, ovine, caprine si
ecvidee, inscrise in RNE, pentru care solicita pentru pasunat suprafete de pajisti.
(2) Fiecare crescator de animale are obligatia de a inregistra animalele in registrul agricol in
conformitate cu prevederile legale privind registrul agricol si la medical veterinar concesionar
in RNE(Registrul National al Exploatantiilor).
Art.6. (1)Crescatorii de animale care nu si-au achitat chiria pentru pasune in anii precedenti
nu au dreptul de folosire a pasunii pana la achitarea taxelor de pasunat la zi, sub sanctiunea
platii majorarilor de intarziere, conform legislatiei in materie.

(2) Crescatorii de animale care nu si-au indeplinit obligatia de intretinere a pasunii in anii
precedent nu au dreptul de folosire a pasunii pana la indeplinirea in totalitate a acestei
obligatii, sub sanctiunea pierderii dreptului de a ai beneficia de contract de
inchiriere/concesiune.
Art.7. (1) Se interzice executarea de constructii neautorizate sau amenajari de orice fel pe
pasune, in conformitate cu Legea nr.50/1991, republicata, cu exceptia celor prevazute in
amenajamentul pastoral.
(2) Se interzice depozitarea gunoiului sau a materialelor de orice fel de pasune.
(3) La finalizarea perioadei de pasunat, in vederea intrarii in perioada de stabulatie, se
interzice deplasarea efectivului de animale pe domeniul public sau privat al UAT
GIARMATA.
(4) La finalizarea perioadei de pasunat, utilizatorii au obligatia de a elibera pasunea de
constructiile zoopastorale, acestea fiind definite prin amenajamentul pastoral si legislatia in
vigoare.
(5) Crescatorii de animale au obligatia de a notifica in scris reprezentantii imputerniciti ai
primarului cu privire la locatiile unde se vor desfasura activitatile legate de stabulatie.
(6) Crescatorii de animale au obligatia sa anunte Primaria Comunei GIARMATA in scris,
traseul pe care vor fiduse animalele cat si numarul de insotitori care vor participa la mutarea
animalelor.
Art. 8. In vederea inchirierii contractelor de inchiriere/concesiune a pajistilor aflate in
domeniul privat al comunei, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale vor depune
la compartimentul functional din cadrul Primariei GIARMATA o cerere insotita de
documente care atesta ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine pentru care solicita
suprafete de pajiisti sunt inscrise in RNE, facand dovada incarcaturii minime obligatorii
impune prin amenajamentul pastoral.
Art.9. Pentru invoirea la pasunat, animalele vor fi inregistrate in Registrul Agricol, in
conformitate cu prevederile legale.
Art.10.(1) Pasunatul este admis numai in cirezi si turme organizate.
(2) Se interzice pasunatul individual sau in grupuri razlete, cu paznici ocazionali.
Art.11. (1) Se interzice iesirea animalelor pe alte trupuri de pasune in afara celor contractate.
Art.12. (1) Se interzice schimbarea locului de pasunat repartizat, prin migrare pe alte pasuni
sau terenuri.
Art.13.Se interzice pasunatul pe terenuri arabile, drumurile de exploatare, razoare dintre
terenurile agricole proprietate privată, precum si legarea animalelor prin priponire.
Art.14. Cresterea pe langa stana de catre ciobani/pastori a pasarilor si porcilor este interzisa in
vederea evitarii degradarii pasunilor.
Art.15. (1) Organizarea pasunatului pe pajistile comunei GIARMATArevine Consiliul Local
si primarului comunei GIARMATA, cu respectarea legislatiei in vigoare si a
amenajamentului pastoral.
(2) Prin dispozitia Primarului se va numi o comisie care va verifica indeplinirea de catre
crescatorii de animale a obligatoriilor asumate prin contractual de inchiriere.
Art.16. Proprietarii, detinatorii de animale sunt obligati sa declare pana cel tarziu la 31
martie, toate animalele pe care le detin si pe care intentioneaza sa le declare la pasunat.
Art.17. Responsabilii de ciurde si turme au urmatoarele obligatii:
a) Sa primeasca in ciurda numai efectivele care indeplinesc conditiile pentru invoireala
pasunat
b) Sa respecte intocmai programul de pasunat

c)

Sa respecte limitele trupului de pasune reartizat, durata ciclului de pasunat, sa asigure
protectia parcelelor invecinate si a tuturor culturilor din apropierea suprafetelor
repartizate pentru pasunat;
d) Sa aiba grija sisa pastreze in buna stare dotarile si constructiile pastorale;
e) Sa respecte traseele de circulatie a turmelor si cirezilor, astfel cum sunt stabilite de
Consiliul Local
f) Sa respecte normele sanitar-veterinare in vigoare si dispozitiile organelor sanitarveterinare;
g) Sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor sisa anunte imediat aparitia
sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat in grija lui;
Art.18. Pentru intretinerea si imbunatatirea 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 conraventionala conform OUG
34 nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Pasunatul neautorizat reprezinta:
a)păsunatul cu animalele care nu sunt înregistrate în registrul agricol și RNE de pe raza
teritorial administrativă a comunei GIARMATA
b)pășunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea
altui teren decât cel stablit.
Art.20 Taxele si amenzile se vor incasa de catre Primaria comunei GIARMATA si vor fi
folosite ca venituri la bugetul local in vederea administrarii pasunilor.
Art.21 Pentru prevenirea pasunatului illegal se vor efectua controale de catre echipe mixte
formate din reprezentantii imputernicitii de catre primar, precum si de catre organele de
control autorizate.
Art.22 Utilizatorii de pasune au urmatoarele obligatii:
a) Sa preia suprafata de pasune primita prin incheierea prezentului contract sisa
cunoasca limitele in care este incadrata aceasta sisa semneze procesul verbal de
predare a amplasamentului.
b) Sa se achite chiria redeventa pentru pasune si taxa(impozitul) pe teren la termenele
stabilite prin contract.
c) Sa efectueze un pasunat rational, care sa duca la valorificarea potentialului de
productie al pasunii.
d) Sa asigure intretinerea suprafetei de pasune repartizata in stare buna oe toata durata
derularii contractului de inchiriere/concesiune.
e) Prin semnarea prezentului contract utilizatorul se obliga sa asigure paza si
integritatea culturii aflate in imediata vecinatate a parcelelor pe care le pasuneaza.
f) Are obligatia de a nu lasa alte turme sa pasuneze pe terenurile arabile invecinate
sisaanunte imediat despre acest fapt Primaria GIARMATA in caz contrar fiind
singurul raspunzator pentru pagubele cauzate.
g) Se efectueaza la timp toate lucrarile necesare pentru intretinerea pasunii sisa ia
toate masurile necesare in vederea mentinerii suprafetei de pasune repartizata in
bune conditii.
h) Are obligatia sa foloseasca pasunea numai in scopul pentru care a fost repartizatapasunatul animalelor.

i) Are obligatia sa nu permita pasunatul altor categorii de animale decat cele pntru
care a primit pasunea.
j) Are obligatia sa respecte cu strictete suprafata de pasune repartizata, fara
incalcarea altor proprietati publice sau private.
k) Are obligatia respectarii perioadei de refacere a covorului vegtal dupa fiecare
ciclu de pasunat, indeplinirea obligatiilor legate de curatarea pasunilor, eliminarea
buruienilor,tirlirea,eliminarea excesului de apa si alte obligatii legate de
mentinerea pasunii in conditii optime.
l) Are obligatia sa mentina efectivul de animale declarat sisa anunte proprietarul in
termen de 15 zile despre orice modificare intervenita in efectivul de animale,care
ar impune modificarea suprafetei de pasune care face obiectul contractului.
m) Are obligatia sa nu ridice constructii de nici un fel pe suprafata de pasune
repartizata, cu exceptia celor prezentate in amenajamentul pastoral.
n) Utilizatorul are dreptul de a instala tarcul de oi pe suprafata de pasune repartizata
cu conditia ca acest tarc sa fie mutat suficient de des pentru evitarea degradarii
terenului.
o) Utilizatorul de pajisti oare obligatia sa asigure intretinerea corespunzatoare a
acestora, in vederea mentinerii si ridicarii potentialului de productie
p) Are obligatia de a respecta perioadele de pasunat stabilite prin HCL si
amenajamentul pastoral.
q) Utilizatorul este obligat sa ia, pe tot parcursul contractului toate masurile necesare
si obligatorii pentru protejarea mediului inconjurator, in conditiile prevazute de
legislatia in vigoare privitoare la protectia mediului.
r) Utilizatorul nu poate ceda in tot sau in parte folosinta pasunilor care fac obiectul
contractului si nu pot permite folosirea acesteia si de catre alta persoana fizica sau
juridica. Suprafata de pasune poate fi utilizata numai de utilizator si animalele
acestuia, conform actelor depuse la data incheierii contractului.
s) Are obligatia de a notifica in scris Consiliul Local al Comunei GIARMATA cu cel
putin 5 zile inainte de a incepe pasunatul,persoanele responsabile cu supravegherea
animalelor, sau in prealabil cu 5 zile preschimbarea acestora.
Incalcarea obligatiilor din prezentul regulament atrage urmatoarele consecinte pentru
utilizator:
a)rezilierea de drept a contractului de utilizare pasune, fara somatie si fara nici o formalitate
suplimentara.
b)suportarea in intregime a pagubelor cauzate
proprietatii publice sisau private prin
incalcarea obligatiilor asumate prin contract.
c) aplicarea de sanctiuni si conventii.
La incetarea contractului, utilizatorul este obligat sa predea, in deplina proprietate,
liber de orice sarcini, pasunea repartizata, in stare buna, fiind responsabil de mentinerea
acesteia in stare corespunzatoare.

