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                                                                        H O T A R A R E A Nr.23                                                                                                         

.                                                                            Din 25.03.2022  

              Privind: Luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul 2022   

              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;                                                                                                                                                                                                                                 

-Avizele Comisiilor de specialitate;                                                                                                                                                         

-Prevederile Legii nr.16/2.03.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 lit d din 

OUG nr.34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,precum si pentru modificarea si completarea 

OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemei de plăti care se aplică in agricultură ;                                                                                                                              

-Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003,modificfată, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;                                                                                            

-Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 prin HG 

nr.1064/2013;                                                                                                                                                                           

-Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe 

hectar de pajiste;                                                                                                                                                                                                           

- Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare 

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;                                                                                                                                                     

- In baza Legii nr.32/2019 , privind legea zootehniei ;                                                                                                                              

- Art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privind Codul Civil ;                                                                                                               

În baza art.129,alin.1 si 2,lit.b,c si d,alin.4,lit.c,alin.6 ,lit.b din OUG nr.57/5.07.2019;                                                                                              

In temeiul art. 139,alin.1,lit.c si art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ ; 

                                                                      H O T A R Ă Ș T E:   

                - Art. 1 .Se stabileste data de 19 Aprilie 2021 pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 30.04. 

2021 pentru invoirea bovinelor la păşunat iar incetarea păşunatului la 30 Noiembrie 2021.                                                                                    
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.                 Art.2. Pană la data învoirii la pășunat, 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 lastarisurilor daunatoare, a drumurilor de acces .                                                                     

.                Art.3. 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.4. 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.5. 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.6.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.                                                                                                                                                          

.                   Art.7.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.8. Se interzice cu desăvărşire lăsarea păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz 

contrar vor fi sanctionati cu amenda conform legislatiei în vigoare.                                                                                                                                       

.                   Art.9. 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. 10. D-ul viceprimar Chihaia Dan Lucian împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si 

Soare Rădița,referent, se vor constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în 

caz contrar vor putea lua măsuri sancţionatorii.                                                                                                                                                               

.                  Art. 11. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutiei 

Prefectului-juetul Braila și tuturor persoanelor interesate.   

 

                               Președinte de ședință,      

                                                                              CONTRASEMNEAZA,  

                     Strambeanu Gabriel Romeo                                                                                                                                                                                                                         

.                                                                                                            Secretar general, 

                                                                              Zainea Cristian George 
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                                                             P R O I E C T  DE    H O T A R A R E                                                                                                          

.                                                                            Din 22.03.2022  

              Privind: Luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul 2022  

  

              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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Prevederile Legii nr.16/2.03.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 lit d din 

OUG nr.34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,precum si pentru modificarea si completarea 

OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemei de plăti care se aplică in agricultură ;                                                                                                                              

-Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003,modificfată, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;                                                                                            

-Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 prin HG 

nr.1064/2013;                                                                                                                                                                           

-Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe 

hectar de pajiste;                                                                                                                                                                                                           

- Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare 

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;                                                                                                                                                     

- In baza Legii nr.32/2019 , privind legea zootehniei ;                                                                                                                              

- Art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privind Codul Civil ;                                                                                                               

În baza art.129,alin.1 si 2,lit.b,c si d,alin.4,lit.c,alin.6 ,lit.b din OUG nr.57/5.07.2019;                                                                                              

In temeiul art. 139,alin.1,lit.c si art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ ; 

                                                                      H O T A R Ă Ș T E  : 
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                - Art. 1 .Se stabileste data de 19 Aprilie 2021 pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 30.04. 

2021 pentru invoirea bovinelor la păşunat iar incetarea păşunatului la 30 Noiembrie 2021.                                                                                    

.                 Art.2. Pană la data învoirii la pășunat, 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 lastarisurilor daunatoare, a drumurilor de acces .                                                                     

.                Art.3. 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.4. 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.5. 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.6.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.                                                                                                                                                          

.                   Art.7.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.8. Se interzice cu desăvărşire lăsarea păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz 

contrar vor fi sanctionati cu amenda conform legislatiei în vigoare.                                                                                                                                       

.                   Art.9. 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. 10. D-ul viceprimar Chihaia Dan Lucian împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si 

Soare Rădița,referent, se vor constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în 

caz contrar vor putea lua măsuri sancţionatorii.                                                                                                                                                               

.                  Art. 11. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutiei 

Prefectului-juetul Braila și tuturor persoanelor interesate.   

 

PRIMAR, 

IONIȚĂ  STELUȚA 


