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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului

pe raza comunei Raciu

Primarul comunei Raciu, judeţ Dîmboviţa, 
Având în vedere:

- Prevederile Legii nr.72/2002 - Legea zootehniei, republicata, cu modificarile şi completările ulteri-
oare; 

- Prevederile  H.G.  nr.  940/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii
nr.72/2002;

- Prevederile O.U.G. 34/2013, privind organizarea si exploatarea pajistilor, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- Prevederile H.G. nr. 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Ordonantei  de  Urgenta  nr.  34  din  16.05.2013  privind  organizare,  administrarea  si  exploaterea
pajistilor permanente si pentru modificarea si competarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  

- Prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modifiarile si completa-
rile ulterioare;

- Prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 544/2013;
În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. “a", art. 45, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, art. 45
alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, propune adoptarea următorului

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza comunei
Raciu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comu-
nei Raciu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei persoanelor şi instituţiilor in-
teresate.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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REGULAMENT PRIVIND 
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PAŞUNATULUI 

PE RAZA COMUNEI RACIU

Art.1
(1) Terenurile evidentiate ca pasuni, apartinand domeniului public si privat al comunei Raciu, vor fi

folosite pentru pasunatul animalelor. In scopul asigurarii unui pasunat rational, pe tot parcursul anului se
vor stabili efectivele de animale pe trupuri de pasune.

(2) In conformitete cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 34 din 16.05.2013 privind organizare, admi-
nistrarea si exploaterea pajistilor permanente si pentru modificarea si competarea Legii fondului funciar nr.
18/1991,  gestionarea pajistilor  se  realizeaza  prin  amenajamentele  pastorale,  iar  pana la  elaborarea  si
aprobarea acestora,  gestionarea  se va face in baza  regulamentului  intocmit de catre administratorii
acestor suprafete.

(3) Utilizarea pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunei se face de catre membrii colecti-
vitatilor locale, cele disponibile se pot inchiria, cu aprobarea Consiliului Local, si altor proprietari de ani-
male din zonele limitrofe Amplasamentului.

(4) In vederea incheierii contractelor de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei
Raciu, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale vor depune la compartimentul functional (agri-
col) din cadrul Primariei Raciu, documente care atesta ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine si
ecvine pentru care solicita suprafeţe de pajisti sunt inscrise in RNE.

(5) In cazul in care nu exista numarul de cereri necesare pentru a acoperi suprafata de pasunat a co-
munei, pot participa la licitatia publica detinatorii de animale din alte localitati, pentru suprafetele de
pasune ramase neatribuite detinatorilor comunei.

Art.2
Fac obiectul prezentului regulament suprafetele de pasune permanenta, respectiv terenurile consa-

crate productiei de iarba si alte plante furajere erbacee (insamantate sau naturale), care nu fac parte din sis-
temul de rotatie a culturilor de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu.

Atr.3 – Repartizarea terenurilor pentru pasunat
(1) Determinarea suprafetelor pajistilor destinate pasunatului se afectueaza pe baza  inventarului

domeniului public/privat al comunei si a schitelor cadastrale realizate in urma masuratorilor.
(2) Dreptul de folosinta asupra terenurilor pentru pasunat se acorda pe baza contractului de inchirie-

re.
(3) Lucrarile de intretinere a pajiştilor, precum si a utilităţilor zoopastorare se vor efectua de catre

crescatorii de animale care le folosesc.
(4) Pentru a ocupa suprafata de pasune repartizata din contract, crescatorilor de animale le este per-

misa traversarea cu animalele pe suprafetele de teren din vecinatea amplasamentului stabilit, in
conditiile in care nu exista drumuri de acces amenajate.
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(5) Repartizarea suprafetelor de pajisti pentru pasunat se va face dupa organizarea licitatiei publice
si incheierea contractelor de inchiriere, pentru o perioada de 7 ani. 

(6) Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult durata sa initiala,
tinand cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajisti
si altele asemenea, cu conditia ca prin prelungire sa nu se depaseasca termenul de maxim 10 ani, prevazut
de Ordonanta de Urgenţă nr. 34/2013 (cu modificarile si completările aduse) privind organizarea, adminis-
trarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991.

(7) Anuntul de licitatie publica se posteaza la sediul Primariei Raciu, intr-un ziar local si pe site-ul
primariei cu minim 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru primirea cererilor/ofertelor.

Art. 4 – Perioada de pasunat
(1) Perioada de pasunat incepe anual la 1 mai si se sfarseste la 31 octombrie.
(2) Se vor evita: 
- pasunatul pe roua, bruma, imediat dupa ploi sau in zilele ca variatii mari de temperatura si precipi-
tatii abundente;
- revenirea pe aceeasi parcela la intervale mai mici de 21 zile; 
- tinerea pe o parcela a animalelor o perioada mai mare de 4-6 zile.
(3) Intreruperea pasunatului se face cu 3-4 samtamani inainte de aparitia primelor ingheturi, pentru

a permite plantelor sa se regenereze si sa fie astfel suficient de puternice pentru a rezista pe tim-
pul iernii.

Art.5 – Taxe aferente contractului de inchiriere
(1) Chiria se va plăti dupa cum urmeaza: 
- pentru perioada cuprinsa de la data incheierii contractului de inchiriere incheiat in cursul anului,

chiria se plateste in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului de catre parti. 
- pentru urmatorii ani ai inchirierii, chiria se plateste pana cel tarziu la 31 martie anul in curs.
(2) Chiria se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, rapor-

tat la anul precedent. 
(3) Neplata chiriei la termenele scadante, atrage penalitati de intarziere si daunele cauzate, inclusiv

rezilierea contractului in cazul neplatii chiriei pana la sfarsitul anului in curs.
(4) Taxa/impozitului  pe teren,  prezavuta la art.  256, alin.(3) din Legea privind Codul Fiscal nr.

571/2003, actualizata, se plateste de chirias la Biroul Impozite si Taxe al Primariei.

Art. 6
Atributiile privind pasunea si pasunatul pe teritoriul comunei Raciu revin Compartimentului Regis-

tru Agricol, Cadastru şi Agricultură in cadrul caruia se vor desfasura activitati specifice pentru folosinta pa-
jistilor, după cum urmează:

a) intocmirea si gestionarea contractelor de inchiriere;
b) intocmirea rapoartelor de specialitate;
c) verificarea cu privire la modul in care chiriasii indeplinescu obligatiile prevazute in contracte;
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d) monitorizarea lucrarilor de administrare, intretinere si de imbunatatire a pajistilor;
e) propunerea către primarul, in scris, de luarea masurilor ce se impun, potrivit legii;
f) alte activitati care se impun in baza prevederilor legale in vigoare privind pasunile.

Art. 7 – Obligatii ale crescatorilor de animale
a) sa aiba un program de pasunat rational, cu respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal,

dupa fiecare ciclu de pasunat. Vor realiza masurile ce trebuie respectate la inceputul fiecarui se-
zon de pasunat, cu privire la curatarea pasunilor, eliminarea buruienilor toxice, tarlirea, elimina-
rea excesului de apa, modul de grupare a animalelor pe pasune, actiunile sanitar-veterinare obli-
gatorii;

b) sa achite, la termenele prevazute in contracte, chiriile pentru terenurile inchiriate;
c) sa asigure exploatarea eficace,  in regim de continuitate si de permanenta,  a pajistilor ce fac

obiectul prezentului contract;
d) sa nu subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea totala sau par-

tial este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute;
e) sa comunice in scris Primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a unora dintre

acestea, in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0.6 UVM/ha in toate zilele peri-
oadei de pasunat;

f) sa aiba inscrise animalele in RNE;
g) sa aiba declarate animalele si inscrise in registrul agricol al localitatii, in conformitate cu legi-

slatia in vigoare;
h) sa faca dovada existentei certificatelor de sanatate eliberate de medical veterinar de circumscrip-

tie, pentru intregul efectiv de animale invoite la pasunat;
i) sa respecte limitele trupului de pasune respectiv numarul animalelor la pasunat, sa asigure pro-

tectia parcelelor invecinate si a tuturor culturilor din apropierea suprafetelor repartizate pentru
pasunat;

j) sa aiba grija si sa pastreze in buna stare pasunea;
k) sa respecte normele sanitar-veterinare in vigoare si dispozitiile organelor sanitar-veterinare;
l) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat aparitia sau suspi-

ciunea unei boli transmisibile;
m) sa respecte bunele conditii agricole si normele de mediu, conform o legislatiei in vigoare;
n) sa  respecte  Normele  referitoare  la  administrarea  si  exploatarea  pajistilor  aprobate  de

HG.1064/2013,  a  OUG 34/2013,  Ordinul  Ministerului  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale  nr.
544/2013 referitor la metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste
si a celorlalte acte normative in vigoare;

o) sa respecte intocmai toate clauzele contractului de inchiriere;
p) sa respecte intocmai amenajamentele pastorale prezentate de Primarie;
q) sa respecte incarcatura minima de animale/ha, conform normelor legale in vigoare, respectiv:
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TABEL DE CONVERSIE A ANIMALELOR IN UNITATII VITE MARI
Conform Ordinului Ministerului Agricol si Dezvoltarii Rurale nr. 544/2013

Categoria de animale Coeficientul de conver-
sie

Capete/UVM

Tauri, vaci si alte bovine de mai mult
de 2 ani, ecvine de mai mult de 6 luni

1.0 1.0

Bovine intre 6 luni si 2 ani 0.6 1.6
Bovine de mai putin de 6 luni 0.4 2.5
Ovine 0.15 6.6
Caprine 0.15 6.6

(2) Modul de gestionare a pajistilor urmeaza a se stabili prin amenajament pastoral, in conditiile le-
gii.

Art.8
(1) Se interzice executarea de constructii neautorizate sau amenajari de orice fel pe pasune, in con-

formitate cu Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarii de constructii, republicată.
(2) Se interzice depozitarea deseurilor menajere si/sau agrozootehnice pe pasune.
(3) Se interzice schimbarea categoriei de folosinta a suprafatelor de pasune.
(4) In conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.

34/2013, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modi-
ficarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe pajisti se pot amplasa constructii
care deservesc sctivitati agricole, cu respectarea legilor in vigoare, respectiv:

a) adapatori pentru animale, anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole pentru mulsul sau tunsul
animalelor, pentru masini agricole si utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum si adaposturi
temporare si umbrare pentru animale;

b) surse de apa potabila, puţuri, aductii de apa pentru exloataţii;
c) investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile, exclusiv in scopul asigurarii ener-

giei pentru consumul propriu al exploataţiei, sub rezerva neafectării exploatarii pajistilor.

Atr.9
(1) Este interzis:

a) pasunatul cu animale care nu sunt inregistrate in RNE ori in registrul agricol;
b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin contract;
c) introducerea animalelor la pasunat pe pajisti, fara ca proprietarii acestora sa detina contracte

de inchiriere;
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d) neindeplinirea de catre detinatorii ori utilizatorii de pajisti a obligaţiilor prevazute in con-
tract;

e) pasunatul animalelor bolnave;
f) pasunatul in afara perioadei de pasunat stabilite;
g) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu;
h) circulatia pe pajisti cu mijloace de transport, altele decat cele ce deservesc interesul proprie-

tarului de animale;
i) arderea vegetatiei pajistilor permanente;
j) alte abateri prevazute de acte normative in vigore.

(2) Pasunatul neautorizat, ori cei care nu respecta normele in vigoare, se sanctioneaza potrivit Or-
donantei de Urgent ant. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploaterea pajistilor pre-
cum su a altor normative in vigoare.

Art.10
(1) Prezentul Regulament se aplica pana la aprobarea amenajamentelor pastorale, conform legii.
(2) Amenajamentele pastorale se intocmesc in doua exemplare, unul pentru detinator / administra-

tor si altul pentru Directia Judeteana pentru Agricultura.

(NOTA: prin act adiţional la Contract se va ataşa Amenajamentul Pastoral ce va include prezentul
Regulament).
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