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privind aprobarea conditiilor pentru organizarea ~i desfasurarea pasunatnlui
pe raza comunei Crizbav in perioada 2022-2023

Consiliul Local al Comunei Crizbav, intrunit in sedinta ordinara din data de 28
februarie 2022.

In vederea eficientizarii functionarii aparatului de specialitate al primarului comunei
Crizbav, tinand cont de necesitatea, oportunitatea si urgenta aprobarii conditiilor pentru
organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza comunei Crizbav, in perioada 2022-2023;
In conformitate cu prevederile Legea zootehniei nr. 32/2019 cu modificarile ulterioare,
Ordinului comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al
Ministerului Administratiei silnternelor nr. 226/235/2003, privind strategia de organizare a
activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si
lung, modificat si completat prin Ordinul nr. 541/2009,prevederile OUG 3412013, privind
organizarea si exploatarea pajistilor, art. 4 alin. (3) din Legea nr. 1811991
privind fondul funciar cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.52/2003 art.7
(13) privind transparenta decizionala in administratia publica, tinand seama de prevederile
O.G 2/2001, regimul juridic al contraventiilor cu modificarile ulterioare, prevederile
Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 - Codul administrativ; in temeiul prevederilor art. 136,
din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 - Codul administrativ, se aproba,

'" AHOTARARE

Art.l. Prevederile prezentei hotarari stabilesc drepturile si obligatiile detinatorilor de
animale privind regimul de pasunat, precum si reguli de exploatare a pajistilor si pasunilor
de pe teritoriul administrativ al comunei Crizbav si al tuturor terenurilor aflate in
proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale sau detinute de persoane
fizice/juridice.
Art.2 (1) Regulamentul stabileste obligatiile pentru toti detinatorii de animale, persoane
fizice si juridice de pe raza comunei , si inregistrarea tuturor animalelor detinute in
gospodarie, la Biroul Registrul Agricol din cadrul Primariei comunei Crizbav, precum si
alte drepturi si obligatii legate de detinerea animalelor.
(2) Inainte de inregistrarea animalelor in Registrul Agricol, toti destinatorii au obligatia sa
faca dovada ca acestea sunt inregistrate la medicul veterinar.
Art.3. (1) Pasunatul se executa sub forma organizata. Orice alta forma de pasunat a
animalelor se considers pasunat clandestin si contravine prevederilor prezentului
rezulament,
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(2) Inainte de scoaterea la pasunat animalele sa aiba toate vaccinurile, tratamentele sau
verificarile cerute de reglementarile veterinare.
(3) Detinatorii de animale au obligatia de a depune la primarie datele de identitate si de
contact ale persoanelor care au obligatia de a supraveghea animalele, inaintea inceperii
activitatii de pasunat.
(4) Incalcarea proprietatilor publice sau particulare este strict interzisa, atat inafara
perioadelor de pasunat dar si pentru simpla traversare a lor, fara un drept de servitute legal.
Art.4. (1) Terenurile evidentiate ca pasune, conform blocurilor fizice, apartinand comunei
Crizbav si administrate de consiliullocal vor fi folosite exclusiv pentru pasunatul
animalelor.
(2) 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 si U.V.M
(3) Pe baza solicitarilor bine justificate, cu aprobarea Primariei , se poate organiza
pasunatul si pe fanetele neutilizate pentru co sit, daca exista acordul scris al proprietarilor,
iar efectivul de animale nu depaseste limitele stabilite de lege, adica echivalent 1DVM la
hectar.
Art.S. Detinatorii de animale (persoane fizice si juridice) care intrunesc conditiile
prevazute de Ordinul nr. 54112009, si OUG34/2013 se pot asocia in asociati.
Art.6. Lucrarile de intretinere a pasunilor, precum si a utilitatilor zoopastorale se vor
efectua de catre crescatorii de animale care Ie utilizeaza in baza unor contracte de
concesiune sau inchiriere. Conditiile si nivelul acestor lucrari sunt cuprinse in contractul
de inchiriere/concesiune.
Art. 7. Titularii drepturilor de utilizare a pasunilor sunt obligati sa respecte intocmai
contractele inchciate de catre unitatea administrativ-teritoriala, in ceea ce priveste pasunile
incredintate pentru a fi intretinute si amenajate, contracte ce vor fi anexate la contractul de
inchiriere/ concesi une.
Art.8. Intrarea animalelor in pasune se va face conform graficului de pasunat. Pasunatul
realizat cu incalcarea prevederilor prezentului regulament se considera pasunat ilegal si se
va pedepsi conform actelor normative in vigoare.
Art.9. Stabilirea perioadei de pasunat se face in conformitate cu graficul de pasunat.
Art.I0. Ciobanii si pastorii de animale sunt obligati ca pana la data de 31 martie a fiecarui
an sa aiba incheiate cu Primaria comunei Crizbav contractul de pasunat, sau cu persoanele
fizice/juridice care au in proprietate pasuni.
Art.II. (1) Sezonul de pasunat incepe de la 01 aprilie si se desfasoara pana la 20
decembrie in cazul in cazul ovinelor, caprinelor si de la 20 aprilie la 25 noiembrie in cazul
bovinelor, cabalinelor, pentru a se crea posibilitatea ca plantele din covorul vegetal sa
acumuleze toate substantele necesare (minerale, glucide,etc) necesare unei bune iernari.
(2) Proprietarii de teren pot pasuna animalele pe terenul proprietate personala si inafara
sezonului de pasunat, eu respeetarea conditiilor prezentului regulament.
Art.12. Se interzice iesirea animalelor pe timp de noapte de pe trupurile de pasune
inchiriate/concesionate. Fermierii se obliga sa asigure pe fiecare turma constituita cel putin
un numar de 3 clopote.
Art.13. Este interzis pasunatul pe toata durata anului pe terenuri forestiere, fanetele,
culturile agricole,s-au alte terenuri pe tot teritoriul comunei, inclusiv pe proprietatea
persoanelor fizice si juridice.fara acordul scris al acestora exprimat anterior desfasurarii
pasunatul ui.
Art.14. Se interzice categoric schimbarea locului de pasunat inchiriat/concesionat, prin
migrare pe alte pasuni sau terenuri, asupra carora nu se detine un drept de pasunat sau



Art.IS. (1) Pasunatul pe alte suprafete (fanete, raturi, ogoare, miristi etc.), decat cele
prevazute in contractul de inchiriere/concesiune, se considers pasunat ilegal.fara acordul
scris al proprietarului/arendasului de teren.
(2) in cazul in care transferul animalelor de la locul de innoptare, la locul de pasunat se
face
pe drumurile publice, detinatorii de animale sunt obligati sa le insoteasca legate cu lant,
astfel incat sa nu fie obstructionata circulatia vehiculelor pe aceste drumuri.
(3) transhumanta animalelor se va face numai in mod organizat si prin transportarea
animalelor cu mijloace de transport adecvate.
Art.16. Se interzice pasunatul pe drumurile de exploatare, razoarele dintre terenurile
agricole
proprietate privata. Pasunatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate
realiza decat pe terenuri proprietate privata proprie sau cu acordul scris al
proprietarului/arendasului de teren.
Art.I7. (1) Cresterea pe Ifmga stana a altor animale (pasari, porci etc.), de catre fermieri,
pre cum si a cainilor este permisa numai cu conditia ca acestea sa aiba adaposturi adecvate
si sa nu fie lasate libere pe pasune, pentru a evita degradarea pasunilor.
(2) Proprietarii de stana sunt obligati sa detina in jurul stanii doar caini care poarta jujeu.
(3) Este interzisa utilizarea la paza turmei a cainilor din rase cu potential agresiv ridicat,
conform legislatiei in vigoare, sau a metisilor din aceste rase.
(4) Este interzisa utilizarea la paza turmei a cainilor din rase de vanatoare sau a metisilor
cu caini din rase de vanatoare.
(5) Cainii ciobanesti care dovedesc 0 agresivitate crescuta fata de oameni, riscand sa puna
in pericol siguranta, sanatatea sau integritatea corporala a necunoscutilor, vor fi purtati in
lesa sau cu botnita in locurile frecventate de oameni sau vor fi folositi la paza stanii.
(6) Pentru paza stanii, la fel ca ~ipentru proprietatile particulare, se pot utiliza caini
agresivi fata de om, cu conditia ca accesullor in afara perimetrului sa fie impiedicat,
(7) Proprietarii de stani sunt obligati sa semnalizeze existenta stanilor de la eel putin 100
m si sa delimiteze perimetrul in care accesul public este prohibit.
(8) Proprietarii de stani sunt obligati sa mentioncze in contractul de concesiune/inchiriere
urmatoarele:
- numele, adresa si numarul de telefon al proprietarului stanii,
- numele ciobanilor angajati,
- numarul de caini care insotesc turma
- modul in care persoanele straine trebuie sa se comporte atunci cand tranziteaza pasunea
- orice alta informatie pe care proprietarul turmei 0 considera utila.
(9) Ciobanul are obligatia de a linisti cainii in prezenta trecatorilor. Orice responsabilitate
pentru actiunile agresive nejustificate ale cainilor ciobanesti revine ciobanului care
insoteste turma.
(10) Ciobanul are obligatia de a chema cainii ori de cate ori se indeparteaza prea mult de
turma, cu exceptia cazurilor in care protejeaza turma.
(11) Proprietarii cainilor au urmatoarele obligatii:
- sa detina carnet de sanatate pentru fiecare caine
- sa inregistreze fiecare caine conform legislatiei in vigoare
- sa deparaziteze cainii periodic sa vaccineze cateii
- sa vaccineze cainii impotriva turbarii (rabiei)
Obligatiile mentionate in prezentul articol cu privire la caini subzista si in perioada de
iemare a turmelor.



pasunatul .
Art.19. Pasunile nou infiintate sau suprainsamantate vor fi folosite in primul an numai
pentru cosit.
Art.20.Suprafetele de pasune excedente cuprinse in blocurile fizice apartinand domeniului
public/privat al comunei se vor inchiria/concesiona prin licitatie publica organizata in
conditiile
Legii.
Art.21. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si se
sanctioneaza conform prevederilor din prezentul Regulament.
Art.22. Detinatorii de animale, persoane fizice si juridice cu domiciliul sau resedinta in
comuna Crizbav au urrnatoarele obligatii:
a) Sa inregistreze la Biroul agricol efectivele de animale;
b) Sa actualizeze datele declarate la Biroul agricol in cazul in care s-a schimbat numarul
de animale:
c) Sa inregistreze animalele conform prevederilor legale;
d) Sa efectueze pasunatul numai pe terenul stabilit in contractul de pasunat;
e) Sa nu lase nesupravegheate animalele pe pasune;
f) Sa achite amenda in cazul in care animalul, proprietatea sa, a fost gasit in afara terenului
desemnat pentru pasunat, in intervalul de 48 ore.
Art.23. Responsabilii de turme sunt obligati:
a) Sa incheie contract de pasunat cu detinatorii pasunilor, (persoane fizice/juridice)
conform prevederilor prezentului Regulament;
b) Sa respecte intocmai prevederile referitoare la sezonul de pasunat si amplasamentul de
pasunat;
c) Raspund material pentru pagubele produse de animalele lasate in grija lui;
d) Raspund material pentru pagubele produse de animale din neglijenta angajatilor sai.
e) Raspund material pentru integritatea si sanatatea animalelor lasate la grija lui.
f) Au obligatia sa efectueze Iucrari de imbunatatire pe trupurile de pasune primite in
administrare, cu respectarea conditiilor de agro-mediu dupa cum urmeaza :
- curatirea suprafetelor de pasuni de buruieni si alta vegetatie invadatoare.
- nivelarea musuroaielor si drenarea suprafetelor mlastinoase.
- strangerea pietrelor si a resturilor vegetale de pe pasunea inchiriata,
- schimbarea locurilor de pauza a animalelor din trei in trei zile, pentru a nu degrada
excesiv terenul.
Art.24. Se constituie comisia de pasunat care veri fica respectarea masurilor privind
administrarea
pasunilor, cu consultarea crescatorilor de animale.

Componenta comisiei este:
- IAKAB ARP AD, Viceprimar cu atrubuti de primar- presedinte
- MUSTATA RALUCA- camera agricola
- - membru - consilier local
- - membru - consilier local
- - membru - consilier local
Comisia stabilita de mai sus, va verifica respectarea incarcaturii de animalel ha/ contract
de
inchiriere/concesionare, aflat in derulare, si au ca obiect pasunatul, cu respectarea
prevederilor OUG nr.34/20 13 si stabilesc anual disponibilul de pajisti ce pot face obiectul



Art.25 SANCTIUNI Sl CONTRA VENTII potrivit prezentului Regulament coroborat cu
prevederile
Legii nr.72/2002, Legea zootehniei republicata, si OUG 34/2013 faptele care constituie
infractiuni sesanctioncaza conform actelor normative in vigoare.
Art.26. Potrivit prezentului Regulament constituie contraventii urmatoarele fapte :
a) inceperea pasunatului pe terenul proprietate publica/privata a comunei Crizbav lara
contract de pasunat, autorizatie de pasunat aprobat/emis de Primaria comunei ;
b) inceperea pasunatului pe terenul proprietate publica sau privata a persoanelor
fizice/juridice lara contract de pasunat, aprobare scrisa de pasunat inregistrata la Primaria
comunei Crizbav;
c) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru pasunat prin contractul de pasunat;
d) nerespectarea perioadei de pasunat sau parasirea amplasamentului stabilit;
e) acceptarea in turme a animalelor straine (a persoanelor fizice/juridice ce nu au
domiciliul s-au resedinta in UAT) lara aprobarea autoritatilor locale;
f) pasunatul pe alte suprafete (fanete, raturi, ogoare, miristi etc.), decat cele prevazutein
contractul de concesiune/inchiricre, lara acordul scris al proprietarului/arendasului de
teren;
g) lasarea nesupravegheata a animalelor pe terenurile cultivate;
h) iesirea animalelor pe timp de noapte de pe trupurile de pasune inchiriate/concesionate si
neasigurarea de catre fermieri;
i) neprezentarea si nedeclararea pentru identificarea, individualizarea si inregistrarea
animalelor.
j) efectuarea pasunatului cu un efectiv mai mare decat eel stabilit in autorizatia de pasunat.
k) nerespectarea prevederilor art. 17 din prezentul Regulament.
1)Transhumanta animalelor pe teritoriul comunei Crizbav lara respectarea prevederilor
prezentului regulament.
Art.27 (1) Comiterea faptelor prevazute la art. 26literele a), b), c), e), f) si j) la prezentul
Regulament constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 300-1.000 lei,
faptele prevazute la art. 26, literele
d), g), h) si i) se sanctioneaza cu amenda de 100 - 500 lei, iar faptele prevazute la art.24 lit.
1)cu amenda dela 1000 - 2500 lei.
(2) Cuantumul amenzii aplicate se reduce la jumatate daca contravenientul achita amenda
III

termen de 15 zile de la comunicare.
Art.28 Atat ciobanii, pastorii cat ~iproprietarii animalelor gasite pe pasuni, fanete, loturi
semincere sau pajisti cultivate, care nu au incheiat contracte de pasunat, vor fi obligati sa
plateasca daunele provocate.
Art.29. (1) Pentru prevenirea pasunatului timpuriu se vor efectua controale in pasuni de
catre echipe mixte formate din reprezentanti ai Primariei consiliului local ~i ai Politiei
comunei Crizbav
(2) Constatarea contraventiilor poate fi facuta si de catre consilieri locali sau delegatii
satesti,
veterinar, politisti, corpul de control al primarului, daca acestia sunt imputerniciti
de primm' in acest scop.
(3) Aplicarea sanctiunilor se face de catre primar sau agentii constatatori imputerniciti in
acest scop de catre primar.
Art.30. Toate sesizarile scrise sau verbale vor fi verificate prin persoanele din categoriile
de mai sus.



(2) Aplicarea amenzilor se va face gradual in functie de gravitate a, repetabilitatea faptei,
atitudinea faptuitorului sau a detinatorului de animale.
Art.32. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor.
Art.33. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarare a Consiliului Local.
Art.34 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul comunei Crizbav, si
persoanele fizice/juridice nominalizate expres.
Art.35 Prezenta se comunica in termenul si conditiile prevazute de lege, prin intermediul
secretarului

Art. 3 Primarul comunei Crizbav va asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Ma rton Csa ba

Avizat pentru legalitate
p/Secretar general,

Biro Gabriela.

» 1 ex. Dosar sedinta
» I ex. Institutia Prefectului
» I ex. Primarul Com. Crizbav
» 1 ex. Ocolul Silvie Codlea
» Asociatia Crescatorilor De Taurine

1 ex. Afisare


