ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.11/2013

privind organizarea păşunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Dochia în anul
2013
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 martie 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru
Iulian-Gheorghe cu privire la organizarea păşunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei
Dochia în anul 2013, precum şi referatul nr.1388/07.03.2013 întocmit de viceprimarul şi secretarul
comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, precum şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei
Dochia;
În baza art.nr.14 alin.(1) din Legea nr.214/2011-pentru organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor; Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, modificat şi completat prin
Ordinul nr.31/2013;Legii zootehniei nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr. 940
din 29 august 2002-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr.
72/2002; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art.36, alin.(2) lit.”c”,art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b”, art.124 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art.1 Se stabileşte ca perioadă de păşunat, intervalul de timp cuprins între 1 mai - 31 octombrie a
anului 2013. Păşunatul în afara acestei perioade este interzis.

Art.2 Taxele de păşunat aferente anului 2013 sunt cele stabilite prin H.C.L. Dochia nr.1/2013-privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2013, după cum urmează:

-bovine adulte

- 20 lei/cap

-cabaline adulte

-20 lei/cap

- tineret cabalin şi bovin

-10 lei/cap

- ovine şi caprine adulte

- 5 lei/cap

- tineret ovin şi caprin

-4 lei/cap

Art.3 (1) Se constituie comisia pentru organizarea şi supravegherea păşunatului în comuna Dochia,
în următoarea configuraţie nominală:
Preşedinte:

Păduraru Constantin-viceprimarul comunei

Membri:

Cojocaru Loredana-medic veterinar
Căpitanu Constantin-insp.agent agricol
Pascaru Vasile-consilier local
Herdeş Tereza-referent casier

(2) Comisia va delimita şi parcela suprafeţele de păşuni şi va soluţiona orice problemă ori
conflict legat de modul de organizare şi păşunat în cadrul comunei.
(3) Şefii de stână vor fi invitaţi, până la data de 01 aprilie, pentru stabilirea parcelelor de islaz
ce urmează a fi repartizate.

Art.4 (1) Viceprimarul comunei Dochia va lua măsuri ca înaine de intrarea animalelor pe păşune, cât
şi în timpul păşunatului, să se efectueze curăţirea păşunilor de mărăcinişuri, plante toxice, pietre,
muşuroaie, eliminarea excesului de apă şi repararea fântânilor. Aceste lucrări se vor efectua din
sumele încasate din taxele de păşunat, cât şi prin munca contributivă a crescătorilor de animale şi
persoanelor beneficiare ale venitului minim garantat.
(2)Intrarea zilnică a animalelor pe păşune se face numai după ce s-a ridicat roua, pentru a se
evita degradarea covorului de iarbă. Păşunatul pe timpul sau imediat după căderea ploilor este
interzis.

Art.5 (1) Viceprimarul comunei Dochia va încheia contractele de păşunat pe anul în curs, pentru
animalele din speciile admise pe păşune, înainte de scoaterea animalelor la păşunat.
(2) Se aprobă modelul contractului de închiriere păşune conform anexei nr.1, anexă ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 (1)Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de păşunat la casieria Primăriei
comunei Dochia.
(2) Taxa de păşunat va fi achitată înainte de a scoate animalele la păşune.

Art.7 Fiecare crescător de animale are obligaţia să declare efectivele de animale în Registrul Agricol,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.8 (1) Se interzice accesul animalelor din specia porcină pe păşune.
(2)Se interzic amenajările de orice fel pe păşune, în conformitate cu prevederile Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Se interzice depozitarea materialelor de orice fel pe păşune.

Art.9 Responsabilii de ciurde si turme au urmatoarele obligatii:
a) să primească în ciurda numai efectivele care întrunesc conditiile prevazute la art. 7;
b) să respecte întocmai programul de paşunat;
c) să respecte limitele trupului de pasune repartizat, durata ciclului de păsunat, să asigure protectia
parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor repartizate pentru păşunat;
d) să aiba grijă si sa pastreze în bună stare dotarile si constructiile pastorale;
e) să respecte traseele de circulatie a turmelor şi cirezilor;
f) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispozitiile organelor sanitar-veterinare;
g) să urmareasca permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunte imediat aparitia sau
suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la păşunat în grija lui;
h) să ocupe terenul care este dat în folosinţă, fara ocuparea prealabila a altor terenuri din alte trupuri
de pasune.

Art.10 Pentru întreţinerea si îmbunatatirea pajistilor, beneficiarilor de păşuni le revin urmatoarele
obligaţii:
a) execută contributia în muncă, în functie de specia animalelor primite la păşunat, astfel:
pentru 1 cap bovină si cabalină mare 3 zile lucru/an
pentru 1 cap tineret bovin 2 zile lucru/an
pentru 1 cap ovine, caprine 0,25 zile lucru/an.

b) executarea pe întreaga suprafaţa de păşune a urmatoarelor lucrari:
extirparea buruienilor, defrişarea lăstarilor si arbuştilor;
împrastierea muşuroaielor proaspete si celor înţepenite;
înlaturarea pietrelor.
c) folosirea numai a drumurilor stabilite, fiind interzisă trecerea peste păşuni cu caruţa sau cu orice
alte mijloace de transport, care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.

Art.11 În cazul neexecutarii prestatiei în zile de muncă corespunzatoare numărului de animale
scoase la păşunat, la propunerea Comisiei menţinată la art. 3 din prezenta hotărâre si cu aprobarea
primarului comunei, se va achita contravaloarea lucrarii la tariful de 10 lei/ziua de munca, până la
data de 31 decembrie a anului în curs.

Art.12 Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri atrage dupa sine sancţiuni administrative, civile
sau contraventionale, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.13 (1) Fondurile băneşti constituite din taxele de păşunat vor fi folosite exclusiv pentru lucrări de
îmbunătăţire a islazurilor, amenajarea băilor de tratament, precum şi pentru amenajarea unor fântâni
pentru adăparea animalelor, lucrări de amenajare, întreţinere şi fertilizare a păşunilor, pentru cele
privind lucrări anexe şi conexe, apeducte, căi de acces, poduri sau podeţe pe trasee, etc. executate
în regie proprie sau contractate în condiţiile legii.
(2) Lucrările de îmbunătăţire menţionate al aliniatul 1 ce se intenţionează a se realiza pe cale
contractuală vor fi cuprinse în Lista de investiţii, anexă la bugetul local al comunei.

Art.14 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Dochia şi
compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.

Art.15 Împotriva acestei hotărâri persoanele nemulţumite se pot adresa instanţei de contencios
administrativ competentă, potrivit prevederilor legii nr.554/2004-a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art.16 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 15 martie 2013

Preşedinte de şedinţă,
Stoian Dănuţ

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ

COMUNA DOCHIA
PRIMĂRIA
Anexa nr.1 la H.C.L. nr.11/2013
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PĂŞUNE
I.Partile contractante
Între :
- comuna Dochia, legal reprezentată prin viceprimar – Păduraru Constantin - in
calitate de proprietar pe de o parte ;
şi
- domnul.............................., domiciliat în comuna Dochia, judeţul Neamţ, posesor al
actulului de identitate C.I./B.I. cu seria ......... nr........................... emis de mun. P. Neamţ la
data de .................., in calitate de crescător de animale/ organizator de stână (delegat al
crescatorilor de animale), pe de alta parte ;
la data de ...................., la sediul Primăriei comunei Dochia
în temeiul:
- Legii nr.214/2011-privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;Legii
nr. 72/2002 - Legea zootehniei; Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediu şi zone defavorizate, modificat şi completat prin Ordinul nr.31/2013;
- Hotararii Consiliului Local al comunei Dochia nr. /2013 privind organizarea
păşunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Dochia în anul 2013,
s-a incheiat prezentul contract de închiriere pasune.
II.Obiectul contractului
[1] Obiectul contractului constă în închirierea terenului (păşune comunală) in suprafata
de ..................................., aflat in proprietatea comunei Dochia - in scop de pasunat - situat
in tarlaua ................................................................. din localitatea Dochia, judetul Neamţ.
[2] Numărul de animale ale crescătorului de animale/organizatorului de stână
(delegatului crescatorilor) sunt prevăzute în tabelul anexă al prezentului contract, parte
integrantă a acestuia.
III.Termenul
Prezentul contract este valabil 1 an de zile (pe parcursul anului calendaristic 2013), iar
perioada legala de pasunat este cuprinsă în intervalul 1 mai - 31 octombrie 2013.

IV.Taxa de pasunat
Contravaloarea taxei de pasunat este de 20 lei/cap bovină adultă ; 20 lei/cap-cabalină
adultă ; 10 lei/cap-tineret cabalin şi bovin ; 5 lei/cap – ovine şi caprine adulte ; 4 lei/cap –
tineret ovin şi caprin.
Sumele cu titlu de taxe de păşunat vor fi achitate în numerar, la casieria Primariei
comunei Dochia şi înainte de a fi scoase animalele la păşune, conform tabelului anexă la
prezentul contract.
V.Drepturile partilor
A. Drepturile proprietarului :
[1] Proprietarul are dreptul sa inspecteze terenul atribuit, verificand respectarea
obligatiilor asumate de crescătorul de animale/organizatorul de stână ;
[2] Proprietarul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a
contractului, din motive exceptionale, legate de interesul local.
B. Drepturile crescătorului de animale/organizatorului de stână :
Crescătorul de animale/Organizatorul de stână are dreptul de a exploata in mod
direct, pe riscul si raspunderea sa, terenul ce constituie obiectul material al prezentului
contract, numai in scop de pasunat.
VI.Obligatiile partilor
A. Obligatiile proprietarului :
Proprietarul are obligatia sa puna la dispozitia crescatorului de animale/organizatorului
de stână, suprafata de teren care constituie obiect material al prezentului contract.
B. Obligatiile crescătorului de animale/organizatorului de stână :
Crescătorul de animale/Organizatorul de stână are urmatoarele obigatii:
- sa achite contravaloarea taxei de pasunat în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
- sa inregistreze efectivele de animale in registrul agricol;
- sa declare absolut toate animalele care pasuneaza pe suprafata de teren atribuita conform
contractului;
- sa pastreze in buna stare si sa nu depoziteze deşeuri, resturi menajere sau alte materiale
reziduale pe pasunea atribuita în folosinţă sau pe alte suprafeţe de izlaz comunal;
- sa nu circule cu mijloace de transport inclusiv cu atelaje care cauzeaza deteriorarea pajistii,
cu excepţia drumurilor existente;
-să respectele bunele condiţii agricole şi de mediu ;
- sa nu introduca animalele pe pajisti in afara perioadei prevazute in prezentul contract.
VII.Raspunderea contractuala
Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract
atrage raspunderea administrativa contraventionala, civila sau penala - după caz - a partii in
culpa .
Prezentul contract de pasunat a fost incheiat in două exemplare originale,
astăzi......................, câte unul pentru fiecare parte.
Proprietar
Comuna DOCHIA

Crescător de animale/Organizator de stână,
(delegat al crescătorilor de animale)

VICEPRIMAR ,

Păduraru Constantin

……………………………………

