
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind stabilirea unor masuri in domeniul pàsunatului  pe pajistile 

din domeniul privat al comunei Cerasu pe anul 2016 
 

 

 Vazand expunerea de motive a d-lui Duca Dumitru, primarul comunei Cerasu; 

 Având în vedere prevederile: 

- Legii zootehniei nr.72/2002 si ale H.G.R. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare; 

- Ordinului nr.226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si 

exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung; 

In conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.86/2014 pentru aprobarea O.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr.78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr.34/2013;  

 In temeiul prevederilor art.36 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localà, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

 Art. 1. –  (1) Pasunatul animalelor de catre detinatorii acestora ori luate sub paza este permis, pe 

perioada anului, pe suprafetele de teren pentru care detinatorul de animale are drept de proprietate sau 

pentru care are autorizare de pasunat din partea proprietarului de drept al terenului. 

 (2) Prin autorizare de pasunat se intelege incheirea unui contract (de inchiriere, de arendare, de 

vanzare), conventie sau acord scris cu proprietarul de drept al terenului, care va fi adus la cunostinta 

autoritatii administratiei publice locale in vederea inregistrarii in Registrul special in termen de 10 zile de la 

data intocmirii se semnarii. 

 Art. 2. – Se stabileste ca data de invoire a animalelor pe pajistile comunale aflate in proprietatea 

privata a comunei Cerasu ziua de 21 mai 2016, iar data limita pana cand este permis pasunatul este de 30 

noiembrie 2016, inclusiv pe proprietatile particulare ale oamenilor. 

Art. 3. – (1) Pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei stabilite 

pentru pasunat ori fara a detine contract, conventie sau acord scris, constituie contraventie si se 

sanctioneaza conform prevederilor O.G. nr.34/2013 pentru organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente cu amenzi cuprinse intre 500 si 1500 lei.  

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de 

structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, de către primar şi persoanele împuternicite de acesta. 

Art. 4. – (1) Circulatia autovehiculelor, motocicletelor si ATV-uri sau mopede in vederea 

organizarii de activitati sportive, de recreere si turism, pe pajistile comunale, este permisa numai cu acordul 

deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii. 

(2) Circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele 

folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, crearea de drumuri pe pasuni sau 

fanete pe langa cele existente clasificate ca drumuri de exploatare sau trasee turistice, este interzisa si se 

sanctioneaza potrivit dispozitiilor O.G. nr.34/2013 pentru organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente.  



(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 4 alin. (2) se 

face in conformitate cu prevederile O.G. nr.34/2013 pentru organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente  de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către ofiţerii şi 

subofiţerii din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste, cu amenzi cuprinse intre 500 si 1000 lei. 

 (4) Lasarea in libertate sau fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane 

sau bunuri reprezinta contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr.61/1991 cu amenzi 

cuprinse intre 100 si 500 lei de catre angajatii Politiei Locale Cerasu si lucratorii Postului de Politie Cerasu. 

Art. 5. – Comisia pentru verificarea respectarii obligatiile contractuale ce decurg din contractele 

incheiate cu organizatorii de stane pentru pajistile alpine inchiriate, dar si pentru celelalte izlazuri 

comunale, se va reorganiza dupa alegerile locale ale autoritatilor administratiei publice locale din iunie 

2016. 

Art. 6. – Prezenta hotàrâre va fi adusà la cunostinta publicà si autoritatilor, persoanelor fizice si 

juridice interesate, prin grija secretarului comunei. 

 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             TRAIAN CEPOIU    

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 

 Cerasu, 22 aprilie 2016. 
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