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COMUNEI POSESTI
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cod postal 107440

HOTARARE
privind aprobarea regulilor de pasunat pe raza comunei

Yazand expunerea de motive ff2261D3.04.2018 si proiectul de hotarare initiat de
primarul comunei si raportul compartimentului de specialitate nr. 2297124.Q4.2018;

Avand in vedere prevederile art.6 alin.(5) din OGU nr. 3412013, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. l8ll99l,
cele ale HG nr. 106412013- privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OGU nr. 3412013,cu modificarile si completarile ulterioare, cele ale
Ordinului nr.22612003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de
imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national pe termen mediu si lung, cu
modificarile si completarile ulterioare si cele ale OG nr.212001-privind regimul juridic
al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.c)si lit.d), art.45 si art. 1 1 5 din Legea nr.2t512001,(r1),
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDETUL PRAHOVA, HOTARASTE:

Art.1.-(1)-Persoanele care invoiesc animale la pasunat in izlazurile comunale sunt
obligate sa presteze cate 3 zile de munca pentru curatarea ,fertilizarea si amenajarea
tzlazrxilor comunale.

(2)-Contravaloarea unei zile de munca este de 50,0 lei .

Art.2.-(1)-Se stabileste ca, data de invoire a animalelor in izLantrile comunale data de
la 23 aprilie pana la 30 octombrie .

(2)-Se interzice pasunatul pe terenurile proprietatea cetatenilor pe tot parcursul
anului, cu exceptia situatiei in care se prezinta acceptul acestora, in scris sau contract de
inchiriere, arendare, etc..
Art.3.-Pentru pasunatul abuziv,in afara de plata stricaciunilor produse, se stabilesc
urmatoarele reguli:

a)-Pagubele produse de animale vor fi constatate de o oomisie formata din :

viceprimarul comunei , inspectorul cu probleme de agricultura din cadrul primariei si
agentii agricoli ,in colaborare cu politia locala si/sau Postul de politie, prin intocmirea
unui proces-verbal de constatare, evaluare a pagubelor si identificare a proprietarilor
animalglor.

b)-In situatia in care animalele aduse la oborul comunei nu pot fi tinute la oborul
amenajat de primarie, acestea pot fi date in custodie cetatenilor comunei care se obliga
sa le ingrijeasca in mod corespunzator, sa le pastreze starea de sanatate, sa le hraneasca
si sa le adaposteasca in gospodaria proprie.
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c)-Contravaloarea serviciilor prestate (adapostire, hranire, ingrijire, pastrarea
starii de sanatate ) consta in primirea unei sume care este rezultatul calculului ratiei
zilnice plus ingrijirea, suma care se achita de catre proprietarul animalelor persoanei
numite in acest sens.

d)-Suma respectiva va fi calculata si stabilita de catre persoanele care raspund de

oborul comunei.
e)-Actul de custodie este valabil pana la gasirea proprietarului animalelor sau

maxlmum 30 de zile calendaristice .

I)-De oborul comunei raspunde viceprimarul comunei impreuna cu inspectorul
(agent agricol) , referentul (agentul agricol), politisti locali si guardul primariei.

g)-In cazul in care animalele aduse la oborul comunei au fost declarate pierdute
de catre proprietar si face dovada cu adresa de la postul de politie de la domiciliu, se va
achita doar contravaloarea serviciilor prestate de catre cetatenii numiti sa se ocupe de
animale.

Situatia de mai sus este valabila numai pentru cetatenii care au.domiciliul in alta
localitate.v- h)-Suma ce reprezinta contravaloarea serviciilor prestate de catre cetatenii numiti
pentru pMd, hranirea, adapostirea, ingrijirea si pastrarea starii de sanatate a animalelor
aduse la obor se va elibera pe baza de stat de plata insotit de referatul intocmit si semnat
de catre persoanele care au fost numite prin prezenta hotarare.
Art.4.-sumele incasate din taxele de pasunat vor fi folosite pentru fertilizarea ,

curatare a si amenaj ar ea izlazrrilor comunale.
Art.5.-(1)-Persoanele care organizeaza stane particulare pe raza comunei, pentru
animalele proprii si cu cele de la alte persoane de pe raza comunei, pe suprafetele de
pasune si faneata ale cetatenilor comunei, sunt obligate ca inainte cu 5 zile sa se

prezinte la primarie pentru obtinerea aprobarii.
(2)-Pentru obtinerea aprobarii, persoana in cauza, trebuie sa prezinte urmatoarele

documente:
-copie BI/CI;
-cerere pentru obtinerea aprobarii in care arata punctul in care se organizeaza stana
particulara, numarul acestora si incadrarea acestora pe hectar ;

-documentul care atesta ca, animalele pentru care solicita suprafata respectiva, sunt
inscrise in Registrul National alExploatatiilor (RNE);
-tabel cu posesorii de teren de la care a inchiriat terenul, care sa cuprinda numele
proprietarului, suprafata ce o detine si semnatura acestuia;
-angajament scris ca nu deranjeaza vecinii sau alte persoane;
-sa depuna la casieria primariei, contra chitanta, garantia de 500 lei pentru 100 oi , iar
cei care depasesc numarul mentionat li se percepe in plus suma de 500 lei pentru
fiecare suta sau fractiune de suta, pentru eventualele pagube produse vecinilor sau altor
persoane ,proprietari de terenuri, pentru durata functionarii stanei. Suma respectiva va fi
inapoiata depunatorului in caz;ul in care nu s-au inregistrat reclamatii ca a incalcat
proprietatea si/sau ca a produs pagube .

(3)-Garantia se va depune pe libret CEC pe numele depunatorului si al
reprezentantului primariei in persoana casierului, iar libretul CEC se va pastra la
casieria primariei pana la incetarea contractului de pasunat.



(4)-Organizatorul de stana care ) in repetate randuri , produce pagube asupra

terenurilor proprietate privata sau de stat , in timpul derularii contractului de pasunat ,

nu va mai primi aprobare pentru organizare de stana pe raza comunei.
Art.6.- (l)-Se interzice pasunatul pe terenurile proprietatea cetatenilor pe tot parcursul
anului, cu exceptia situatiei in care se prezinta acceptul acestora, in scris.

(2)-Se interzice pasunatul pe lzlazurile comunale parra la invoirea acestora si

achitarea taxei de pasunat.
(3)-Se interzice pasunatul pe proprietatile cetatenilor comunei a animalelor din

alta localitate fara aprobarea prealabila a Primarului comunei si Consiliului local.

Art.7.-(1) -Incalcarea prevederilor art. 6,alin.(1) si (2), constituie contraventie si se

sanctioneaza cu amenda de la :

a)- 500 lei la 1000 lei pentrupersoanelefrzice;
b) - 4000 lei la 8000 lei pentru persoanele juridice.

(2)-Incalcarea prevederilor art.6 , alin. (3), constituie contraventie si se

sanctioneaza cu amenda de la :

a)- 500 lei la 1000 lei pentrupersoaneleftzice;
b) - 4000 lei la 8000 lei pentru persoanele juridice.
e) -In cazulin cazul in care o persoana a constituit stana peraza comunei farua

obtine avizul primariei, aceasta constituie contraventie si se sanctioneaza cv amenda de

la 500 lei la 5000 lei .

(3)-Amenzilor stabilite mai sus le sunt aplicabile prevederilor OG 2l2l\l,privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8.-(1)- Opunerea pentru aducerea la oborul comunei a animalelor ce au produs

stricaciuni pasunilor si fanetelor cetatenilor ,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei
Ia 1500 lei.

(2)-Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile OG 2l2001,privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9.-(1)- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primarul
comunei si de catre persoanele imputernicite de catre acesta prin dispozitie .

(2) -Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul local.
Art.L0.-Prezentahotarare va fi comunicata autoritatilor si persoanelor interesate,precum

si adusa la cunostinta publica,prin grija secretarului comunei.
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Contrasemrreaza,
Secretar Petre Cristian
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