ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CIORANJ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.
priviud aprobarea Reu1amentnhii Drivind orauizarea si desf ăsurarea păşunatului
pe raza Comunei Cioraui, Judeţ ul Prahova în anul 2020

Consiliul Local al Comunei Ciorani, judcţul Prahova;
Având în vedere:
- Referatul de aDrobare al Primarului Comunci Ciorani , domnul Voicu
Marin. înre2istrat sub nr. 3638/12.02.2020;
- Raportul de saeeialitate înre2istrat sub nr. 3673/1302.2020;
- Prevcderile Leaii nr. 3212019 Le2ca zootehniei
- Prevederile O.U.G nr. 34/2013. nrivind or2anizarea si exnloatarca najistilor
permanente si pentru modificarca si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modifîcările si completările ulterioare
- Prevederile H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodolo2ice
penttu aplicarea prevedcrilor O.U.G. nr. 34/2013, privind or2anizarea si cxploatarea
naiistilor permancnte si nentru modificarea si complctarea Legii fondului funciar nr.
1811991. cu modificările si completărilc ulterioare
- Prevederile art. 486 din Lcgea nr. 227/20 1 5 - Codul fîscal, cu modific ărilc si
completările ulterioare:
- Prcvcderile O.G. nr. 2/2001 privind rcgimul juridic al contraven ţiilor cu
modificările şi completările ulterioare.
ln temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3),
lit. g), art. 362, alin. (l), art. 196, alin. (1), Jit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOT Ă R ĂŞ TE
ArL 1. Se anrob ă Rc2ulamentul nrivind oranizarea şi exploatarea
suprafc ţclor de păşune de pc tcritoriul administrativ al Comunei Ciorani ş i a tuturor
terenurilor proprictatea nublic ă sau privată a unitătii administrativ teritoriale , conform
anexei care facc narte intearant ă din nrezenta hot ărâre.
Art.2 Cu aduccrea Ia îndeplinire a prezcntci se va ocupa domnul
Boiangiu Nichita Florian administxatorul Comunci Ciorani.
Art. 3 Prezenta se comunic ă, prin intermediul sccrctarului gencral al
Comunei Ciorani persoanelor, institu ţiilor intercsate precum şi pe pagina dt intemet
www.primăriaciorani.ro .
Dată înCiorani,azi
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PREŞEDJNTE DE ŞEDINŢĂ ,
Vasilc Ivascu

Contrascmneaz ă
SECRETAR GENERAIJ,

Nina Mirică

ANEXĂ
LA H.C.L. NR. 14/19.02.2020

RECULAMENT
privind organiarea si exploatarea suprafe ţelor dc p ăşune
dc pe teritoriul administrativ al Comunei Ciorani
şi a tuturor terenuriior proprietatea public ă sau privată
a. unităţii administrativ teritoriale

Art.1 Prevederile prezentului regularnent stabilesc drepturile şi obligaţiile
deţinătorilor de aiiimale privind regimul de p ăşunat, precum şi reguli de exploatare
a păşunilor de pe teritoriul administrativ al Comunei Ciorani şi al tuturor
terenurilor aflate în proprietatea public ă sau privată a unităţii administrativteritoriale.
Art. 2 Regulamentul stabilc ştc obligaţiile cleţinătorilor de animale, persoane
fizice şi juridice care au domiciliul sau re şcdinţa în Comuna Ciorani, privind
înrcgistrarea animalelor de ţinute în gospod ărie la cornpartimentul agricol din
cadri.1 Priniăriei Comunei Ciorani, precum şi alte drepturi şi obligaţii legate de
deţinerea animalelor.
Art. 3. Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de
păşunat a animalelor (individual sau grupuri r ăzleţe cu paznici ocazionali) , se
consideră păşunat clandestin şi contravinc prevederilor prezentului regulament.
Art. 4. (I) Terenurile evidenţiate ca păşune, conform blocurilor fizice,
aparţinând Consiliu1ui Local vor fi foiosite exclusiv pentru p ăşunatul animalelor.
(2) ln scopul asigur ării unui păşunat raţional, pe tot parcursul
anului se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de p ăşune în funcţie de
numărul de animale şi U.V.M
Art. 5. (I) Deţinătorii de animale (persoane fizice şi juridice) care întrunesc
condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 226/2003 pentru aprobarca Strategiei privind
organizarea activit ăţii dc îmbunătăţire s i exploatare a pajitilor la nivel naiona1, pe
termen mediu şi lung , cu modificările 5i completările ulterioare, i O.U.G.
34/2013 privind organizarea si exploatarea pajistilor perrnanente şi pentru
modificarea i completarea Legii fondului fjnciar nr. 1 8/ l 99 1, cu modific ările şi
completările ulterioare, pot închiria prin licita ţie publică o suprafaţă de păşune pe
o perioadă de 7 ani, cqrespunzător numărului de animale înscrise în RNE (2) In baza cercrilor cresc ătorilor de animale care solicită
unilor,
se stabilesc suprafe ţele de pă une ce vor ti închiriatc, prin
înehirierea păş
hotărâre de consiliu.
(3) Deţinătorii de animale care nu vor încheia contracte de
ăti
închiriere vor pl taxe de păşunat corespunzător numărului de animale înscrise în
RNE şi în registrul agricol.
Se stabilesc taxele de păşunat astfel:
- ovine şi caprine - 5 lei/animal
- bovine 20 Iei/animal
Art. 6. Lucrărilc de între ţinere a păşunilor, precum şi a utilităţilor
zoopastorale se vor efectua de c ătre consiliul local pentru suprafe ţele rămase
neînchiriate şi de crescătorii de anirnale care Ie utilizeaz ă în baza contractelor dc
închiriere. Condi ţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de
închiriere.
Art. 7. Titularii drepturilor de utilizare a p ăşunilor sunt obligaţi să respectc
întocmai contraetele închciate de c ătre unitatea administrativ-teritorial ă, în ceea ce
priveşte păşunile încredinţate pentru a fi intretinute si amcnajate.
Ârt. S. Intrarea animalelor în p ăşune se va face conform graficului de
păşunat. Păş unatul în afara perioadelor stabilite se consider ă păşunat ilegal şi sc va

pedepsi conform actelor normative în vigoarc.
Art. 9. Stabilirea perioadei de p ăşunat se face în conformitate cu graficul de
păşunat.
Art. 10. Ciobanii şi păstorii dc animale sunt obligaţi ca pân ă Ia data de 1
mai a fiecărui an să aibă încheiate cu Prim ăria Comunei Ciorani contractul de
inchiriere.
Art. 11. Sezonul de păşunat înccpe de la 01 mai şi se desfăşoară până la 01
noiembrie în cazul bovinelor, cabaliHelor şi de la 24 aprihe la 25 noiembrie în
cazul ovinelor.
Art. 12. Sc interzice ie şirea animalelor pe timp de noapte de pe trupurile de
păşune închiriatc . Fermierii se obligă să asigure pe riecare turm ă constttuită cel
puţin un număr de 3 clopotc.
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AIt. 14. Se interice categork schimbarca locului de p ăşunat închiriat, prin
migrare pe alte păşuni sau tcrcnuri, asupra c ărora nu se detine un drept dc p ă unat
sau utilizare de catrc proprietarul de animale.
Art. 15. (1) P ăşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, râturi, ogoare, miri şti etc.),
decât cele prcv ăzute în contractul de îrichiricrc , se consider ă păşunat ilegal, rară
acordul scris al propietaruIui/arenda şu1ui de teren.
(2) In cazul în care transferul animalelor de la locul de înoptare, la
locul de păşunat se face pe drumurile publicc, dc ţinătorii de animale sunt obligaţi
să le însoţească Iegate cu lanţ, astfel încât să nu fie obstrucţionată circulaţia
vehiculelor pe aceste drumuri.
Art. 16. Se interzicc p ăşiinatul pe drumurile de exploatare, r ăzoarele dintre
terenurile agricole proprietate privat ă. Păşunatul animalelor prin !egarea acestora
prin priponire nu se poate realiza decât pe terenuri proprietate privat ă propric sau
cu acord1 scris al proprietarului/arenda şului de teren.
Art. 17. (1) Este interzis ă creşterea pe lângă stână a altor animale (p ăsări,
porci etc.), dc către ferniieri , atât în stare liber ă cât şi în adăposturi
(2) Proprictarii de stân ă sunt obligaţi să deţină în jurul stânii doar
câini care sunt microcipa ţi şi care deţin carnete de s ănătate completate la zi cu
acţiunile sanitare veterinare obligatorii;
(3) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase cu
potenţial agrcsiv ridicat, conform legisla ţiei în vigoare, sau a metişilor din aceste
rase.
(4) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase de
vânătoare sau a mcti şilor cu câini din rase de vân ătoare.
(5)Câinii ciob ăneşti carc dovcdesc o agresivitate crescut ă faţă de
oameni, riscând să pună în pericol siguran ţa, sănătatea sau integitatea corporal ă a
necunoscuţilor, vor fi purtaţi în lesă sau cu botniţă în locurile &ecventate de
oameni sau vor fi folosi ţi la pa.za stânii sau târlei.
(6) Pentru paza stânii şi tărlei, la fcl ca şi pentru proprietăţile
particulare, se pot utiliza câini agresivi fa ţă de om, cu condi ţia ca accesul lor în
afara perimetrului s ă fie împiedicat.
(7) Proprietarii de stâni sunt obliga ţi să semnalizeze existenţa
stânilor de la cel puţin 100 m şi să delimiteze perimetrul în carc accesul pub!ic este
prohibit.
(8) Proprietarii de stâni sunt obligaţi să posteze pancartc
informative la hotarele p ăş unii, în toate punctele de acces pentru public: drumuri,
poteci, trasce turistice. Pancartele vor afi şa în mod obligatoriu:
- numele, adrcsa şi numărul de telefon al proprietarului stânii,
- nurnele ciobanilor angajaţi,
- numărul de câini carc înso ţesc turma
- semnul distinct purtat de câinii ciob ăneşti
- modul în care persoanele str ăine trebuie să se comporte atunci când
tranzitează păşunea
- OriCe altă informaţie pc c&c proprietarul o consider ă utilă.

(9) Ciobanul are obligaţia de a linişti câinii în pTezen ţa trecătorilor.
Orice responsabilitate pentru ac ţ iunile agresive nejustificate ale câinilor ciob ăncşti
revinc ciobanului care însoţeşte turma
(10) Ciobanul are obligaţia de a chcma câinii ori de câte ori sc
îndepărtează prea mult de turm ă, cu excepţia cazurilor în carc protejeaz ă turma.
(1 I) Proprietarii câinilor au urm ătoarele obligaţii:
- să dcţină camet de s ănătate pentru fiecare câine
- să deparazitcze câinii periodic s ă vaccineze căţeii
- să vaccincze câinii împotriva turb ării (rabiei)
(12) Obligaţiile menţ ionate în prczentul articol cu privire la câini
subzistă şi tn perioada de iemare a turmelor.
Art. 18. Se interzice folosirea suprafe ţelor destinate p ăşunatului în
alte scopuri, decat p ăşunatul şi obţinerea furajelor prin cosirea ierbii existente,
accst lucru fiind pedepsit conform actelor normative în vigoare.
Art. 19 Deţinătorii de animale, persoane fizice şi juridice cu
domiciliul sau re şedinţa în Comuna Ciorani, jude ţul PrahQva, au următoarele
obligaţii:
(a) să înregistreze la registrul agricol efectivele de animale;
(b) să actualizeze datele declarate Ia registrul agricol în cazul în care s-a
schimbat numărul de animale:
(c) să înregistreze animalele conform prevederilor legale;
(d) să efectuezc păşunatul nuniai pe terenul stabilit;
(e) să nu lase nesupravegheate animalele pe p ăşune;
(f) să achite amenda în cazul în care animalul, proprietatea sa, a fost
găsit în afara terenului desemnat pentru p ăşunat, în intervalul de 48 orc.
(g)să conducă animalele Ia Iocurile stabilite pentru p ăşunat şi să le
predea paznicului;
h) să crotaliezc animalele cu crotalii auriculare oficiale astfel
- bovine - 2 crotalii plastic;
- ovinelc si caprinele - l crotalie din plastic sau 2 crotalii (1 plastic
+ 1 electronică ) în f.rnctie de data f ătării;
- cabalinele să fie microcipate, s ă deţină paşaport completat la zi cu
actiunile sanitare veterinare obligatorii
i) să supună animalele acţiunilor sanitar veterinare de supraveghere,
depistare şi vaccinare obligatorii , înainte de a int•ra cu animalele la p ăşunat;
Art. 20. Responsabilii de turme/ titularii contractului de închiriere
sunt obligaţi:
(a) să primească numai animale care sunt identitîcate cu crotalii
auriculare oficiale a şa cum sunt prevăzute la art. 19 , lit. h)
(a) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de
păşunat şi limitele trupului de păşune acordat , rară încălcarea altor propriet ăţi
publice sau private, să asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor
din apropierea suprafe ţelor repartizate pentru p ăşunat;
(b) răspund material pentru pagubcle produse de animalelc I ăsate
în grija lui;
(c) răspund material pentru pagubele produsc de animale din
neglijenţa angajaţilor săi;
(d) răspund material pentru integritatea şi sănătatea animalelor
lăsate în grija lui;
(e) să păşunezc numai cu efectivele de animale pentru care au
încheiat contracte de închiriere sau au achitat taxa de p ăşunat , după caz si să
comunice în scris prini ăriei în termen de 5 zile de la vânzarca animalelor sau a
unora dintre acestea, în vederea verific ării rcspectării încărcăturii minime de
UVM/ha sabilit,;
(f) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoarc si dispoziţiile
organelor sanitar veterinare;
(g) să urmărească permanent starea de s ănătate a animalelor şi să
anunţe imediat apari ţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la
păşunat;

(h) au ob1iaţia să efectuezela timp lucr ări de întreţinere pe
trupurile de p ăşune primite în administrare şi să ia toate rnăsurile necesare în
vederea men ţinerii suprafeţei de păşune repartizată , cu respectarca condi ţiilor de
ago-mediu după cum urrnează :
- curăţirea suprafe ţelor de păşuni de buruieni si altă vegetaţie
invadatoare.
- nivelarea muşuroaielor si drenarea suprafetelor mlastinoase.
- strângerea pietrelor ş i a resturHor vegetale de pe p ăşunea închiriată.
- schimbarea !ocurilor de pauza a animalelor din trei în trei zile, pentru
a nu dcgrada exeesiv terenul;
(i) pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea păş unilor beneficiarii acestora
au obligatia s ă folosească numai drumurile stabilite, fiind înterzis ă treccrea peste
păşuni cu c ăruţa sau orice alte mijloace de transport, care cauzeaz ă deteriorarea
acestora, sau crearea de noi drumuri;
j) alte lucrări necesarc pentru men ţinerea păşunii în condiţii optime
k) să achite chiria pentru p ă une la termenele st.abilite;
l) să folosească pă unca numai în scopul pentru care a fost repartizat ă
- păşunatul aninialelor;
zn) au obligaţia să nu ridice construc ţii de nici un fel pe suprafa ţa de
păşunc repartizată ;
n) utilizatorul are dreptul de a insta.la ţarcul de oi pe suprafa ţa de
păşunc repartizat ă cu condiţia ca acest ţarc să tie mutat suficient de des pentru
evitarea degrad ării terenului;
o) utilizatorul este obligat să ia, pe tot parcursul contractului, toate
măsurile necesare 5i obligatorii pentru protejarea mediului înconjur ător, în
condiţiiie prcvăzute de legisla ţia în vigoare privitoare Ia protec ţia mediului;
p) utilizatorul nu poate ceda în tot sau în parte folosin ţa păşunilor care
fac obiectul contractuilui de închiriere si nu pot petmite folosirea acestora şi de
către altă persoană fizic ă sau juridică .Suprafaţa de pă une poate fi utilizat ă numai
de titlurarul contractului de închiriere şi animalelc acestuia conform actelor depuse
Incălcarea obligaţiilor din prezentul regulament atragc urm ătoarele
consecinte pentru uti!izator:
a) rezilierea de drept a contractului de închiriere rar ă somaţie şi
fără nici o formalitate suplimentară ;
b) pierderea dreptului de a mai p ăşuna în anul următor pe raza
comunei Ciorani;
c) suportarea în întregime a pagubelor cauzate propriet ăţii publicc
sau private prin înc ălcarca obligaţiilor asumate prin contract.
ART. 21 La încetarea contractului utilizatorul este obligat să
predea, în dcplin ă proprietate, liber de orice sarcini, p ăşunea repartizată, în stare
bună, flind responsabil de mcn;inerea acesteia în stare corespunz ătoare.
Art. 22 SANCŢJIJNI 51 CONTRAVENŢII în spiritul prezcntului
Regulament coroborat cu prcvederile Legii nr.72/2002, Legea zootehniei
republicata, cu rnodific ările si completările ulterioare şi O.U.G. 34/20 1 3 privind
organizarea si exploatarca pajistilor permanente si pcntru modificarea şi
completarca Legii fondului funciar nr.I8/1991, cu modific ările si complctările
ulterioare , faptelc care constituie infractiuni se sanctioneaza conform actelor
normative in vigoare.
Art. 23. ln spiritul prezentului Regulament constituie contraven ţii
umiătoarele fapte:
a începerea p ăşunatului fără a deţine contractul de închiriere sau tără
a achita taxa de p ăşunat ;.
b) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru p ăşunat prin
contractul de închiriere;
c) nerespectarea perioadei de p ăşunat sau părăsirea
amplasamentului stabilit înaintc de data fixat ă prin prezentul Regulament.
d) acccptarea în turmc a anirnalelor str ăine (a persoanclor
fizice/juridice ce nu au domiciliul sau resedina in comun ă), tără
aprobarea autorităţilor locale.

e) p ăşunatul pe alte suprafe ţe (raneţe, râturi, ogoare, miri şti etc.),
decât cele prev ăzute în contractul de închiriere , fr ă acordu[ scris aiL
proprietarului/arenda şului de teren;
t) lăsarea nesupravcgbeat ă a animalelor pe terenurile cultivate.
) ic ş irea animalelor pe timp dc noapte de pe trupurile de p ăşunc
închiriate şi neasigurarea de c ătre fermieri, pe ficcare turm ă constituită, a unui
număr de cel puţin 3 clopote
h) neprezentarea şi nedeclararea pentni identificarea,
individualizarca şi înregistrarea animalelor.
i) efectuarea p ăşunatului cu un cfcctiv mai mare decât cel stabilit
în contractul de închiriere
j) nerespcctarea prevederHor art. 17 din prezentul Regulament.
Art. 24 Comiterea faptelor prev ăzute la art. 23 literele a), b), c),
e), f) şi j) la prezentul Regulament constituie contraven ţii şi se sancţionează cu
amendă de la 300-1.000 lei, iar faptele prev ăzute Ia art. 23, literele d), g), h) şi i) $C
sancţionează cu amendă de 100 - 500 lei.
Art. 25. (1) Pentru prevenirea p ăşunatului timpuriu se vor efectua
controale în p ăşuni de către echipe mixte formate din reprezentan ţi ai Primăriei şi
ai Poli ţiei Comunei Ciorani..
fl Sancţiunile prevăzute în prezentui Regulament se
aplică de către persoanele desemnate de primar şi dc reprezentanţi ai Poliţiei
Locale a Comunei Ciorani, precum si de Politisti din cadrul Politiei Comunei
Ciorani.
Art. 26. Amenzile se fac venit Ia bugetul local.
Art. 27. Prezentul Regulament se completeazà cu prevederile
Ordonanţei nr. 2/200 l privind regimuljuridic al contravenţiilor
Art. 28. Prezentul Regulament poatc fi moditicat prin hotărâre a
Consiliului l ocal.
Art. 29. Prezentul Regulament intr ă în vigoare în termen de 30 de
zile de la afişare.

