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HOTĂRÂREA Nr.148
din 29.09.2009

privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
29.09.2009,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9018/23.06.2009
- referatul secretarului oraşului Nădlac nr.11653/16.09.2009
- prevederile art.2, art.18 alin 1, prevederile Capitolului VII din Legea 

nr.72/2002 privind zootehnia , cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile OG 28/2008 privind registrul agricol , aprobată prin Legea 

nr.98/2009
- prevederile din Ordinul nr.226 din 28 martie 2003 pentru aprobarea 

Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung

- prevederile Normei tehnice din 26.04.2007 aprobată prin Ordinul 344/2007
- prevederile Legii nr.52/2003 privind tranparenţa decizională în 

administraţia publică
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.47/28.03.2002 privind păşunatul 

şi transhumanţa pe teritoriul judeţului Arad
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a, pct.7,9,18, art.36 alin 9, art.45 şi art.123 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

I. Păşunatul pe terenuri cu destinaţia de păşuni 

Art.1. Păşunatul animalelor pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac, pe terenurile cu 
destinaţie de păşuni, este permis în perioada 01.05-31.10 al fiecărui an, în baza atestării stării 
de sănătate a acestora prin certificat sanitar veterinar. Păşunatul în afara acestei perioade
precum şi păşunatul pe timp de noapte este interzis.

Art.2. Se interzice constituirea de stâni, precum şi păşunatul animalelor ce aparţin 
crescătorilor de animale de pe raza altor localităţi .

Art.3. Mutarea turmelor/ciurdelor de animale pe teritoriul oraşului Nădlac, în condiţiile 
art.1 este permisă doar înlăuntrul periodei stabilite pentru păşunat. În cazul ovinelor, turmele nu 
vor depăşi 250 de capete .

Art.4. Crescătorii de animale care ies la păşunat sunt obligaţi :
- să declare locurile de iernat al animalelor 
- să obţină avizul de păşunat emis de compartimentul evidenţa agricolă cu 

menţionarea itinerarului de parcurs şi a timpului necesar  mutării  animalelor
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- să încheie convenţii de păşunat şi să le înregistreze la primărie, conform
anexei nr.1 (convenţia de păşunat ) la prezenta hotărâre.

- să facă dovada deţinerii suprafeţelor necesare păşunatului 
- să declare identitatea conducătorilor de stâne, turme/ciurde, care la rândul lor 

trebuie să aibă certificat medical din care să reiasă că nu sunt purtători de boli 
transmisibile

- să execute lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum si a utilităţilor 
zoopastorale lucrări ce se vor efectua sub forma de prestaţii de către 
crescătorii de animale care le folosesc si au încheiat protocoale de paşunat; 
condiţiile si nivelul acestor prestaţii vor fi cuprinse în protocoalele de păşunat.

- să asigure adăparea animalelor în cadrul amplasamentelor stabilite în 
convenţia încheiată cu proprietarul pajiştii  

- au obligatia de a fertiliza prin târlire suprafeţele puse la dispoziţie pentru 
păşunat, mutând periodic târla 

- obligaţi de a proteja culturile agricole din zona în care s-a stabilit turma/ciurda 
de animale

Art.5. Declararea datelor prevăzute la art.4 se înregistrează în registru special constituit 
în acest sens de către Compartimentul Evidenţa Agricolă.

Art.6. Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 42 alin 2 din Legea 
zootehniei  nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare , următoarele fapte :

- păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara 
perioadelor stabilite se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, 
conform art.42(2) lit.h

- neîndeplinirea de către detinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor 
prevăzute în contract se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei, 
conform art.42 (2) lit.j

- circulaţia pe pajişti cu orice mijloace de transport, înclusiv cu atelaje care 
cauzează deteriorarea acestora se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 
lei , conform art.42(2) lit.k

- nerespectarea protecţiei animalelor se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 
1.000 lei , conform art.42(2) lit.n

- omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înştiinţa proprietarul, deţinătorul 
sau autoritatea publică locală , în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau 
abandonat a cărui viaţă, sănătatea ori integritatea corporală este în primejdie 
se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei , conform art.42(2) lit.o

II. Păşunatul pe alte categorii de terenuri

Art.7. Păşunatul pe terenuri arabile sau cu altă destinaţie decât păşuni ( mirişte, 
porumbişte, etc.) proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice se efectuează pe propria 
răspundere a acestora, fiind permis în perioada 01.05-31.10 al fiecărui an,  în următoarele 
condiţii : 

- să obţină avizul de păşunat emis de compartimentul evidenţa agricolă cu 
menţionarea itinerarului de parcurs şi a timpului necesar  mutării  animalelor

- să declare locurile de iernat al animalelor 
- să încheie convenţii de păşunat şi să le înregistreze la primărie, conform

anexei nr.1 (convenţia de păşunat ) la prezenta hotărâre.
- să facă dovada deţinerii suprafeţelor necesare păşunatului 
- să declare identitatea conducătorilor de stâne, turme/ciurde, care la rândul lor 

trebuie să aibă certificat medical din care să reiasă că nu sunt purtători de boli 
transmisibile 

- să asigure adăparea animalelor în cadrul amplasamentelor stabilite în 
convenţia încheiată cu proprietarul pajiştii  

- obligaţi de a proteja culturile agricole din zona în care s-a stabilit turma/ciurda
de animale 

- acordul tuturor vecinilor de amplasament pe care se efectuează păşunatul 
animalelor

- suprafeţele destinate în acest sens nu vor fi mai mici de 1 ha , iar lăţimea 
parcelei nu va fi mai mică de 30 m
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Art.7.1. Păşunatul pe terenuri arabile sau cu altă destinaţie decât păşuni ( mirişte, 
porumbişte, etc.) proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice se efectuează pe propria 
răspundere a acestora, fiind permis în perioada 01.11-30.04 al fiecărui an, în condiţiile 
prevăzute la art.7, în plus fiind instituită următoarea condiţie:
- mutarea animalelor pe suprafaţa de teren destinată păşunatului se efectuează doar cu mijloace 
de transport specializate

Art.8. Declararea datelor prevăzute la art.7 se înregistrează în registru special constituit 
în acest sens de către Compartimentul Evidenţa Agricolă.

Art.9. Nerespectarea prevederilor art.7  constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.500 la 2.500 lei .

III . Dispoziţii comune

Art.10.  Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra efectivele de animale 
în registrul agricol în conformitate cu prevederile OG 28/27.08.2008 privind registrul agricol şi 
HG 175/20.02.2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011.

Art.11. Este interzis accesul animalelor  pe terenurile agricole aflate în extravilanul 
unităţii administrativ teritoriale Nădlac, proprietatea oraşului, persoanelor fizice sau juridice , 
fără acordul scris al proprietarilor de teren şi viza prealabilă a primarului, potrivit anexei nr.1 
(convenţia de păşunat ) la prezenta hotărâre.

Art.12. Constatarea şi evaluarea pagubelor datorate păşunatului necorespunzător se 
efectuează de către comisia de constatare şi evaluare a pagubelor constituită conform H.G. 
1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii si a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor 
cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea 
pagubelor.

Art.13. În cazul producerii unor pagube provocate de păşunat necorespunzător, în zone 
în care sunt stabilite mai multe turme de animale declarate conform art.4 şi 7, nerecunoscute de 
nici unul dintre proprietatrii de animale, aceştia răspund solidar pentru paguba produsă . 

Art.14. Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a 
prezenta primarului, prefectului si persoanelor împuternicite de acestia documentele si 
evidenţele necesare în vederea verificării realitătii datelor, nedeclararea la termenele stabilite si 
în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenţie si se 
sanctionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul 
persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.

Art.15. Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contraventii se completează cu cele 
ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art.16. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se execută de către agenţii 
Poliţiei Comunitare din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Nădlac şi de către 
organele Poliţiei oraşului Nădlac , iar plata acestora nu exonerează  pe contravenient de 
suportarea contravalorii pagubelor produse, stabilite de către comisia de constatare şi evaluare 
a pagubelor constituită conform H.G. 1679/2008.

Art.17. Prezenta hotârâre intră în vigoare la 15.10.2009, cu această dată HCL 
95/28.10.2003  se abrogă. 

Art.18. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul oraşului şi se 
comunică :

- cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei, site-ul primăriei
- Poliţiei oraşului Nădlac
- Poliţiei Comunitare Nădlac
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlului Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartiment Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează pentru legalitate
            FAUR MARIA CARMEN  Secretar

     Alexandru Gros
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