
ROMAI\iA
JL]DETUI, SALAJ
CTON1UNA DOBRIN
CONSILTUL LOCAI,

HOTARAREA NR. 24.
Din data de 29.04.2015.

privind repartizarea pd;unilor , uprobureu regulamentului de orgunizsre il
pdpunutwlui qi exploutureu puji;tilor ;i pd;unilor uflute in proprietuteu Comunei

Dobrin pi stabilirea lucrdrilor pentruimbundtdlirea pd;unilor, p€ unul 2015

Consiliul local al comunei Dobrin:

Avdnd in vedere:
- expunerea de rnotive a primarului cu nr. 2056128.04.2015
- raportul compartimentului de resort cu nr. 2060128.04.2015;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr. 2065128.04.2015.;
- pre','ederlle arc.4 qi 6 din l-egea nr.5212003 privind transparenla decizionald in administratia
publica;
- preniederile art.4 qi 6 din H.G. nr.106412013 privind aprobarea Norrnelor rnetodologice pentru
apiicarea prevederilor Ordonanlei de Urgenfd nr.3412013 privind organizarea. administrarea qi
erploatarea paji;tilor perrnanente qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar
nr. I B/tr 991;
- prevederile art.9 alin.(2) din OUG nr.3412013 privind organizarea. administrarea qi exploatarea
pajiEtiior permanente ;i pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c) Ei ort.45 alin.(3) clin Legect nr.
215/2001 privind arJministra{ia publicd locald, republicatd, cu modificdrile Si contpletdrilc
ulterioare,'

t r o r A n A g r E :

Ant.l. Suprafetele de pasune aflate in administrarca Consiliului Local Dobrin se
repantzeaza pe categorii de animale si detinatori dupa cum urmeaza :

-Pasunea "lntre paduri " Dobrin - pentru bovinele proprietarilor din satul Dobrin in supratata de
55 ha si 15 ha pentru ovine .
-pasunea " Bejtrerek" -pentru ovinele proprietarilor din Dobrin, in suprafata de 6,4 ha.
-Fasunea "Tinea" din Sincraiu Silvaniei -pentru bovinele proprietarilor din satul Sincraiu silvaniei
,in suprafata de .i3,5 ha si pasunea "Szilos" in suprafat de 15 ha pentru bovine .
- Fasunile "Feherdomb"-14 ha,"Legelo I"-55,4 ha si "Legelo II- 55,29 ha " din satul Doba pentru
bovineie detinatorilor din satul Doba, strada Mica in suprafata totald, de 70 ha .

-,Pasutrea "'Zobor" din satul Doba, inchiriatd unor proprietari de ovine,in suprafata de 55,29 ha.

-Pasunea "Sub padure" din Deleni si Naimon pentru bovinele dertinatorilor din satele Deleni si
Naimon,in suprafata de 52,8 ha si pasunea "Bocsita" inchiriatd pentru ovine in sui:rafatd de 18,5
ha. '/

-Pasun,,-a "Langa sat" din satul Verveghiu pentru bovinele detinatorilor din satul Verveghiu,in
supraf'ata de 33,57 ha plus pasunea o'Boneu" in suprafata de 12,80 ha .

Art.2. Se aprobd Regulamentul de organizare a pdqunatului precum qi exploatarea pajiEtilor
qi pbsunilor a|late in proprietatea Comunei Dobrin, conform Anexei r1r.l, care face parte integranta
din prez:enta hotdrAre.



Art. 3. Chiriaqii sunt obligati ca in anul2014, in limita sumelor primite ca subvenlie de stat
sf, execute urmatoarele lucrari:

-Pasunea 'ofintre pidurloo Dobrin: curatirea de resturi vegetale, ferlihzarea partila cu
ingrasaminte chimice, imprdqtierea mu$uroaielor,reparafii drum acces ;i reabilitare ldntdni qi
adapdtori
Pasunea "Eejberek"- pentru ovinele proprietarilor din Dobrin. Curatirea resturilor vegetale,
imprdqtierea muquroaielor
-pasunea "Tinea" din Sincraiu Silvaniei: curatirea de resturi vegetale, ferttlizarea partiala cu
ingrasaminte, repararea drumului de acces,reparalii pod, imprdEtierea muEuroaielor, executarea
unei platforme betonate, reabilitare fdntdni ;i addpdtori
- pasunea "szilos" in suprafata de 15 ha pentru ovine: curatirea de resturi vegetale si
fenllizarea partrla cu ingrasaminte chimice, impriqtierea muquroaielor, reabilitare ldntdni ;i
adEpitori
-Pasunile oof'eherdomboorool,egelo l" si 'ol,egelo II' din satul Doba pentru bovinele
detinatorilor din satul Doba, strada Mica in suprafata de 72 ha: reparatii pod ,curatirea de
resturi vegetale , fertilizarea partila cu ingrasaminte chimice, imprdqtierea muquroaielor

,repararea drumului de acces, racordarea addpdtorii la releaua de apa;
-Pasunea "Zoboy" din satul Doba : repararea drumului de acces, curatirea de resturi vegetale
si fertilizarea partila cu ingrasaminte chimice, imprfutierea muguroaielor, reabilitare fbntdni qi
addpdtori
-Pasunea o'Sub padureo' din Deleni si Naimon: repararea drumului de acces, curatirea de
resturi vegetale si f-ertilizarea partila cu ingrasaminte chimice,reparalii poduri.
-pasunea 'oBocsita'o pentru ovine: curatirea de resturi vegetale, fertrlizarca partila cu
ingrasaminte chimice, repararea drumului de acces , aductiune apa i
-Pasunea "Langa sato' din satul Verveghiu pentru bovine: repararea drumului de acces,
curatirea de resturi vegetale, fertilizarea partiald cu ingrasaminte chimice, impraEtierea
mu;uroaielor, reparalii pod.
- pasunea "Boneuo' in suprafata de 14,,46 ha : curatirea de resturi vegetale, reabilitare fbntdni
qi ad6pdtori

Lucrarile efectuate vor fi receptionate cu participarea reprezentantilor Consiliului Local Dobrin,ori
Primariei Comunei Dobrin.
(2) Neexecutarea acestor lucrari va avea drept consecinta pierderea dreptului de folosire a
subventiei

Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd viceprimarul comunei qi
compartimentul impozite qi taxe locale.

Art.S.Persoana nemullumitd se poate adresa impotriva prezentului acI administrativ
Tribunalului S6laj in conformitate cu prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul
administrativ.

Ant.6. Prezenta hotdrdre se comunicd cu:
- Institutia Prefectului judeplui Sdlaj;
- Primarul comunei;
- Viceprimarulcomunei;
- Compartirnent impozite gi taxe locale;
- Site - ul: www.primariadobrin.ro;
- Dosar hotdrdri.
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMLNA DOBRIN
CONSILruL LOCAI,

din data

REGULAMENT
Privind orgunizareu pdgunatului precum;i exploatarea puji;tilor ;i u pd;unilor

wflate tn proprietuteu Comunei Dobrin

CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE

Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile qi obligaJiile delindtorilor de

animale privind regimul de pdEunat precum ;i reguli de exploatare a pajiqtilor qi a pdqunilor de pe

teritoriul administrativ al comunei Dobrin.
Art.Z. Regulamentul stabileqte obligaliile delindtorilor de animale, persoarle flcice ;i juridice

care au domiciliu in Comuna Dobrin, privind inregistrarea animalelor delinute in gospoddrie la

registru agricol precurn qi alte drepturi qi obligaliuni legate de delinerea animalelor.

CAPITOLUL il - ORGANIZAREA PA$UNATULUI

Art.3. Pdgunatui se executd sub formd organizatd. Orice altd formd de pdqunat a animalelor

se considerd pdEunat clandestin gi contravine prevederilor prezentului regulament. Nerespectarea

prezentei prevederi constituie contravenlie in temeiul dispoziliilor art.32 alin.(l) lit. h) din Legea

nrj212002 - a zootehniei, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, conform cu a1in.(2) lit.c) a

aceluiaqi articol, cu amendd de la 500 la 1500 lei.
Art.4. (1) Anual, pdEunatul va incepe nu mai devreme de 1 mai, atdt pentru ovine, caprine,

cdt qi pentru bovine ;i cabaline. Pdqunatul animalelor se va face pe parcele separate pentru fiecare

categorie de animale (bovine, ovine, cabaline).
(2) Accesul la pbqunat se permite de la data cAnd se poate asigura hrana animalelor gi nu

poate depagi pe parcursul anului 190 zile calendaristice.
(3) Trlerespectarea prevederilor din acest articol constituie contravenlie in temeiul

dispoziliilor aft.14 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de Urgenld nr.3412013 privind orgatrizarea.

administrarea qi exploatarea pajiEtilor permanente, qi se sanclioneazd conform alin.(2) l:t.O) al

aceluiaqi afiicol, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele frzice, respectiv cu amendi

de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.S. Se interzice accesul animalelor domestice de orice specie pe terenurile agricole

proprietate a pr:atd. ftrd aprobarea scrisd a proprietarului terenului, indiferent de anotimp. De starea

de urniditate a terenului, dacd este cu recoltd, fbrd recoltd sau pdrloagd, dacd, animalele sunt in turmi

sau izolate. incdlcarea prevederilor prezentului articol constituie contravenlie conform art.42

alin.(i) lii.m) din Legea w.7212002- legea zootehniei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Ei
se sanc{ioneazd, oonform alin.(2) lit.d) a aceluiaqi articol, cu amendd de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Art.5. (1) Bovinele, caprinele, ovinele, cabalinele nu pot circula libere qi nu pot sd pascl

nesupravegheate pe cAmp in nici o situalie.
(2) Proprietarii de animale au obligalia de a da animalele in ciurdd organizatd sau st0nd, caz

in care pdstorul de animale este rdspunzdtor pentru pagubele provocate, dacd se dovedeqte culpa sa.
(3) Animalele care nu se dau in primire pdstorului il fac rdspunzdtor pe proprietarul lor care

va suporta rigorile prezentului regulament.
(4) Prevederile prezentului articol sunt valabile pe tot parcursrtl anului, nerespectarea

acestora constiruie contravenlie in temeiul dispoziliilor art.14 alin.(l) lit.c; din Ordonanfa de
Urgen!6 nr.'3412013 privind organizarea. administrarea Ei exploatarea pajiEtilor permanente gi se



sanctioneazd, conform alin.(2) lit.c) a aceluia;i articol, cu amendd de la 250 lei la 500 lei pentru
persoana {rzic6,, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica.

Art.7. (1) Paqunatul pe alte suprafefe (finefe, r6turi, ogoare, miriqti, etc.), decdt cele
prevdzute in contractul de tnchiriere se considerd pdqunat ilegal, fbrd acordul scris al proprietarului
de teren.

(2) in cazul in care transferul animalelor de la locul de innoptare, la locul de paqur-rat se face
pe drumurile publice, delindtorii de animale sunt obligali sd le insoleascd legate cu lan!, astfel incAt
sd nu fle obstruclionatd circulalia vehiculelor pe aceste drumuri.

(3) Pentru a evita crearea unui disconfort pentru locuitorii comunei, proprietarii de animale
au obliga{ia, ca atunci cAnd circuld cu animale pe strdzile sau ulilele din localitdJile comunei, sd-;i
insoleascd animalele in grupuri dupd cum urmeazd:

Cabaline pdnd la 2 capete;
Bovice pltnd.la 5 capete;
Ovine pdndla 20 capete.
(4) Nerespecatrea prevederilor prezentului articol , care sunt valabile pe tot parcursul anului,

constituie contravenfie in temeiul dispoziliilor art.14 alin.(2) lit.c) din Ordonanla de Urgenld
nr.3412013 privind organizarea. administrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente qi se
sanclioneazd, conform alin.(2) lit.c) a aceluiaqi articol, cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru
persoana frzic6, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridicd.

Art.8. (l) Se interzice pdqunatul pe drumurile de exploatare, rdzoarele dintre terenurile
agricoie proprietate privatd. Pdqunatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate
realiza decdt pe terenuri proprietate privatd proprie sau cu acordul scris al proprietarului/arendagului
de teren.

(2)ir,cllcarea prevederilor prezentului articol constituie contravenlie, in temeiul dispozigiilor
art.l4, alin.(l) lit.c) din Ordonanla de Urgenld m.3412013 privind organizarca, administrarea ;i
exploatarea pajiqtilor permanente qi se sanclioneazd, conform alin.(2) lit.c) a aceluiagi articol. Cu
amendd de la 25A lei la 500 lei pentru persoana frzicd,, respectiv cu arnenda de la 2.000 lei la 4.000
lei pentru persoana juridic6.

Art.9. Se interzice folosirea suprafelelor destinate pdqunatului in alte scopuri (procurarea de
furaje), acest lucru fiind pedepsit conform actelor normative in vigoare. Nerespectarea prevederilor
prezentului articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului constituie contravenlie, in temeiul
dispoziliilor art.I4 a1in.(1) lit.c) din Ordonanfa de Urgenld nr.3412013 privind organizarca.
administrarea gi exploatarea pajiqtilor permanente, qi se sanclioneazd, conform alin.(2) lit.c) a
aceluiaqi articol cu amenda dela 250 lei la 500 lei pentru persoana frzicd,, respectiv cu amenda de la
2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridicd.

Art.l0. (1) Nu este admisd introducerea pe pajiqti a unor specii de animale altele dec6t cele
stabilite prin contract.

(2) Nerespectarea prevederilor din acest articol constituie contravenfie in temeiul
dispoziliilor an.74 alin.(1) lit.b) din Ordonanla de Urgenld nr.3412013 privind organizarea.
administrarea qi exploatarea pajiEtilor permanente qi se sanclioneazd conform alin.(2) lit.c) al
acelr-riaqi articol cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizicd,, respectiv cu amenda de la
2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridic6.

Art.ll. Fentru utrhzarea ralionald a pd;unii se va calcula incdrcdtura optimd la ha conform
ordinului Ministrului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale nr.544 din 2013 privind metodologia de
calcul al incdrcdturii optime de animale pe hectar pajiqte.

Art.12. Utiliztorii de pajiqti au obligalia sd respecte incdrcdtura minimd de animale pe hectar
de 0,3 UVM.

Art.13. (1) Pentru punerea in valoare a pajiqtilor aflate in proprietate/administrarea comunei
Dobrin qi folosirea eficientd a acestora, in conformitate cu hotdrdrile consiliului local, in baza
cererilor crescdtorilor de animale, persoane fizice sau juridice avAnd animale inscrise in R.N.E. se
vor incheia contracte de inchiriere, in condiliile legii, pentru suprafelele de pajiEti disponibile.
proporlional cu efectivele de animale delinute in exploatafie, pe o perioadd de maximum 5 ani.



(2) Anual, se va verifica respectarea incdrc[turii de animale/ha/contract, in corelare cu
suprafblele utilizate, qi va stabili disponibilul de pajiEti ce pot face obiectul inchirierii ulterioare.

Art.X4. Lucrdrile de intrelinere a pajiqtilor qi a utilitdlilor zoopastorale se vor efectua de
cdtre crescdtorii de animale care le folosesc. Condiliile qi nivelul acestor lucrdri vor fi cuprinse in
contractul de inchiriere, intocmit pebaza contractului -cadru aprobat.

Art.l5. Resursele financiare rezultate din administrarea pajiqtilor se fac venit la bugetul
local al comunei, urmdnd sd fie folosite pentru lucrdri Ei activitdli de pdquni.

Art.l6. (1) Este interzisd arderea vegetafiei pajigtilor permanente.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie contravenlie, conform afi.14

alin.(1) lit.f) din Ordonanla de Urgen!6 m.3412013 privind organizarca, administrarea qi exploatarea
pajigtilor permanente Ei se sanclioneazd cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele
fizice qi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.l7.In cazul ivirii in gospoddria proprie sau in colectivitatea de animale a unor epizotii.
proprietarul, vdcarul sau ciobanul au obligafia de a sesiza imediat medicul veterinar pentru a aplica
mdsurile ce se cuvin.

CAPITOLUL ilI _ OBLIGATIILE PARTILOR

Art.18. Defindtorii de animale, persoane fizice Ei persoane juridice cu domiciliul in Comuna
Dobrin, sunt obligali:

a) Sd inregistrezelaregistrul agricol efectivele de animale.
b) Sd actualizeze datele declarate in cazul in care s-a schimbat numdrul efectivelor de

animale.
c) Si efectueze pdqunatul numai pe teritoriul stabilit in contractele de inchiriere.
d) Sd achite obligaliile stabilite in contract conf prevederilor legale qi sd nu inceapd

pdgunatul decdt la data stabilitS.
e) Sd foloseascd pdqunea exclusiv pentru pdEunat.
f) Sd elibereze pdqunea la data expirdrii duratei pentru care a fost incheiat contractul.
g) Sa efectueze lucrdri de imbunbtdfiri pe trupurile de pdqune primite in administrare, cel

pulin la nivelul valorii subvenliei primite ;i sd anunle consiliul local la terminarea
lucrdrilor pentru efectuarea recepliei acestora.

Art.19. Comuna Dobrin, in calitate de proprietar al pd;unii are urmdtoarele obligalii:
a) Sd predea utilizatorului pfuunea pebaza unui proces verbal de predare primire incheiat

intre pdrli.
b) Sd asigure sprijinul qi colaborarea cu utilizatorul suprafelei pentru reahzarea lucrdrilor

de intrelinere a pdqunilor confbrm reglementdrilor legale aplicabile in vigoare.
c) Sd solicite situafia exactd efectivului de animale invoite la pdqunat pe categorii de vArstd

Ei datele de identitate ale fiecdrui propietar, pe tot cuprinsul perioadei de valabilitate a
contractului.

d) Sd verifice modul in care sunt respectate regulile specifice privind folosirea rafionald a
pdqunilor, fdcdnd demersuri de tragere la rbspundere a persoanelor responsabile de
nerespectarea acestora, impreund cu alte organe abilitate.

e) Sd verifice efectiveie de animale invoite la pdqunat Ei modul de exploatare a p[Eunii.
Art.20. (tr) Constatarea sancliunilor prevdzute in prezentul regulament se fac de cdtre primar

sau imputernicilii acestuia precum qi de organele de polilie.
(2) Lmenzile se fac venit la bugetul local.
Art.Zl. Prezentul Regulament poate fi modificat prin HotdrAre a Consiliului local.


