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     H O T A R A R E A  NR.14                                                                                                                                                                                

din  31.03.2014      
 
 

          Privind: luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul 2014 

Avand in vedere Raportul privind suprafetele ocupate cu păsune şi luarea unor măsuri sanctionatorii 
pentru persoanele care nu respectă programul anual de păşunat pe raza comunei noastre întocmit de către d-ul 
ing.agronom Dragostin Marian ; 
              Avand în vedere avizele comisiilor locale de agricultura,beget finante ...... ;administratie publica… si 
protectie sociala…. 
                In baza O.U.G.nr.34/13.05.2013 ,privind organizarea,administrarea si exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar,precum şi a HG nr.1064/11.12.2013 privind 
Normele metodologice de aplicare a OUG nr.34/2013; 

In baza Legii nr.72/2002 art. 18, privind legea zootehniei ; 
In conformitate cu art.36 alin.l , 2 lit.c si d §i alin.5 lit. a din Legea nr.215/2001 reactualizata si 

republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;; 
In temeiul art.45 din Legea nr.215/20012001 reactualizata si republicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare privind administratia publica locala; 

     H O T A R A S T E :  

 Art. 1 .Se stabileste data de 15 aprilie.2014 pentru învoirea ovinelor la păşunat şi data de 25 aprilie 2014 
pentru invoirea bovinelor la păşunat iar incetarea păşunatului la 6.12.2014. 
                 Art.2. Pentru anul 2014 Consiliul local nu va concesiona,arenda sau inchiria islazul comunal pentru a 
putea beneficia de plăţi directe din cadrul Schemei unice de plăţi. 
                  Art.3. D-ul ing.agronom Dragostin Marian se va ocupa în continuare de perfectarea documentaţiilor 
pentru înscrierea păşunii în suprafaţă de 609,29 ha  a  Consiliului local Romanu şi administrat de Primaria comunei 
Romanu  în Registrul fermierilor din cadrul Agenţiei de Plăţi si Interventie pentru Agricultura Braila ,în vederea 
acordării sprijinului financiar in agricultură. 
                    Art.4. Pană la aceasta dată cetatenii,.proprietari de animale sunt obligati să refaca si sa igienizeze 
padocurile şi adăposturile,staulele şi să amenajeze sursele de apă potabile,curatirea si nivelarea terenurilor,defrisarea 
maracinisurilor si lastarisurile daunatoare, a drumurilor de acces . 
                 Art.5. Se interzice cu desavarsire formarea de drumuri pentru trecerea cu atelajele sau mijloacele auto peste 
păşuni sau islazuri,degradarea terenurilor prin decopertarea stratului fertil sau depozitarea de materiale initilizabile si 
reciclabile(deşeuri sau materiale din plastic,metale, geamuri etc.). 
                Art.6. Ciobanii şi îngrijitorii de bovine vor fi obligati să suporte pagubele pricinuite de îmbolnavirea sau 
decesul animalelor,să respecte păşunatul rational pe grupe şi specii de animale,daca acestea sunt sănatoase şi pot să 
pască 
                Art.7. Cetăţenii  din alte localităţi nu mai au voie să păşuneze cu animalele pe islazul comunal,in caz contrar 
vom fi nevoiti să le stabilim amenzi sau să ne adresăm Instantelor de judecată pentru încalcarea proprietăţii. 
                   Art.8.Cetatenii comunei dacă s-au înteles cu alţi ciobani din alte sate să aibe grija de ovinele lor,va putea 
să aducă cu ei maximum 20 de ovine. 
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               Art.9.Pentru fiecare cireadă de bovine şi stăni de ovine se vor săpa făntăni din tuburi de beton pentru 
asigurarea în permanenţă a apei potabile animalelor. 
               Art.10. Se interzice cu desăvărşire lăsarea  păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz contrar vor fi 
sanctionati  cu amenda conform legislatiei în vigoare. 
               Art.11. Se interzice cu desăvărşire îngrădirea cu sărmă sau alte materiale lemnoase a şanţurilor din faţa 
gospodariilor populaţiei,acestea fiind în domeniul public al comunei. 
              Art. 12. D-ul viceprimar Chihaia Dan Lucian împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si Toma 
Elena,referent, se vor constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în caz contrar vor 
putea lua măsuri sancţionatorii. 
               Art. 13. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 

 

 

 

                                       

 

 

                            

 

 

Presedinte de sedinta,                                                  CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                           Secretar comuna, 
Chihaia Dan Lucian                                                    Zainea  Cristian George 
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                    JUDETUL BRAILA 
                   COMUNA ROMANU 
                          P R I M A R 
 
 
                                                                  PROIECT DE HOTARARE 
                                                                           DIN 31.03.2014 

Privind: luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul 2014 

Avand in vedere Raportul privind suprafetele ocupate cu păsune şi luarea unor măsuri sanctionatorii 
pentru persoanele care nu respectă programul anual de păşunat pe raza comunei noastre întocmit de către d-ul 
ing.agronom Dragostin Marian ; 
                In baza O.U.G.nr.34/13.05.2013 ,privind organizarea,administrarea si exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar,precum şi a HG nr.1064/11.12.2013 privind 
Normele metodologice de aplicare a OUG nr.34/2013; 

In baza Legii nr.72/2002 art. 18, privind legea zootehniei; 
In conformitate cu art.36 alin.l , 2 lit.c si d §i alin.5 lit. a din Legea nr.215/2001 reactualizata si 

republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;; 
In temeiul art.45 din Legea nr.215/20012001 reactualizata si republicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare privind administratia publica locala; 
 

        H O T A R A S T E :  

 Art. 1 .Se stabileste data de 15 aprilie.2014 pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 1 Mai 2014 pentru 
invoirea bovinelor la păşunat iar incetarea păşunatului la 6.12.2014. 
                 Art.2. Pentru anul 2014 Consiliul local nu va concesiona,arenda sau inchiria islazul comunal pentru a 
putea beneficia de plăţi directe din cadrul Schemei unice de plăţi. 
                Art.3. D-ul ing.agronom Dragostin Marian se va ocupa în continuare de perfectarea documentaţiilor pentru 
înscrierea păşunii în suprafaţă de 644,78 ha.a Consiliului local Romanu şi administrat de Primaria locală în Registrul 
fermierilor din cadrul Agenţiei de Plăţi si Interventie pentru Agricultura Braila ,în vederea acordării sprijinului 
financiar in agricultură. 
                   Art.4. Pană la aceasta dată cetatenii,.proprietari de animale sunt obligati să refaca si sa igienizeze 
padocurile şi adăposturile,staulele şi să amenajeze sursele de apă potabile,curatirea si nivelarea terenurilor,defrisarea 
maracinisurilor si lastarisurile daunatoare, a drumurilor de acces . 
                Art.5. Se interzice cu desavarsire formarea de drumuri pentru trecerea cu atelajele sau mijloacele auto peste 
păşuni sau islazuri,degradarea terenurilor prin decopertarea stratului fertil sau depozitarea de materiale initilizabile si 
reciclabile(deşeuri sau materiale din plastic,metale, geamuri etc.). 
                Art.6. Ciobanii şi îngrijitorii de bovine vor fi obligati să suporte pagubele pricinuite de îmbolnavirea sau 
decesul animalelor,să respecte păşunatul rational pe grupe şi specii de animale,daca acestea sunt sănatoase şi pot să 
pască 
                Art.7. Cetăţenii  din alte localităţi nu mai au voie să păşuneze cu animalele pe islazul comunal,in caz contrar 
vom fi nevoiti să le stabilim amenzi sau să ne adresăm Instantelor de judecată pentru încalcarea proprietăţii. 
               Art.8.Cetatenii comunei dacă s-au înteles cu alţi ciobani din alte sate să aibe grija de ovinele lor,va putea 
să aducă cu ei maximum 20 de ovine. 
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               Art.9.Pentru fiecare cireadă de bovine şi stăni de ovine se vor săpa făntăni din tuburi de beton pentru 
asigurarea în permanenţă a apei potabile animalelor. 
               Art.10. Se interzice cu desăvărşire lăsarea  păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz contrar vor fi 
sanctionati  cu amenda conform legislatiei în vigoare. 
               Art.11. Se interzice cu desăvărşire îngrădirea cu sărmă sau alte materiale lemnoase a şanţurilor din faţa 
gospodariilor populaţiei,acestea fiind în domeniul public al comunei. 
              Art. 12. D-ul viceprimar Chihaia Dan Lucian împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si Toma 
Elena,referent, se vor constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în caz contrar vor 
putea lua măsuri sancţionatorii. 
               Art. 13. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
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