CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI NADLAC
A/4
HOTĂRÂREA Nr. 95
din 28.10.2003
privind păşunatul şi transhumanţa pe teritoriul oraşului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2003,
Având în vedere:
- referatul nr. 8909/22.10.2003 al Compartimentului agricol din cadrul primăriei
oraşului Nădlac
- prevederile art.18, art. 19(2), art. 42(1), lit. h, art.42(2), lit. c din Legea nr. 72/2002
a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 5(2), lit. b, art. 10, art. 11, art. 15, art. 21, art. 28, art. 31 din
Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulteriore
- Hotărârea Consiliului judeţean nr. 47/28.03.2002 privind păşunatul şi
transhumanţa pe teritoriul judeţului Arad
- prevederile art.38(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico- financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
- votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la
şedinţa Consiliului local un număr de 15 consilieri.
In temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Păşunatul animalelor pe teritoriul oraşului Nădlac este permis în perioada 1.
mai- 31.octombrie al fiecărui an.
Art. 2. Transhumanţa păstorilor şi a turmelor de oi pe teritoriul oraşului Nădlac este
permisă în lunile noiembrie- aprilie al fiecărui an, cu mijloace auto, în condiţiile prevăzute
de prezenta hotărâre.
Art. 3. Este interzis accesul turmelor de oi pe terenurile agricole aflate în
extravilanul localităţii, proprietatea persoanelor fizice, societăţilor agricole- organizate în
baza Legii nr.31/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
societăţilor comerciale- organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul scris al proprietarilor de teren şi viza
prealabilă a primarului, care se va obţine potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 4. Proprietarii de ovine sunt obligaţi să declare pe propria răspundere la
Primăria oraşului Nădlac locul de iernat al ovinelor şi să declare, conform art.17 lit. a din
Normă Tehnică din 21.03.2001 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada
2001-2005, numărul total al celor aflate în proprietate.
Art. 5. În cazul în care se constată încălcarea celor menţionate la art. 4, persoanele
împuternicite prin dispoziţia primarului sau gardienii publici vor dispune în consecinţă.

Art. 6. Cei aflaţi în transhumanţă vor încheia, după caz, cu primăria sau cu
proprietarii de terenuri, contracte, în cazul în care se stabilesc cu turmele pentru iernat pe
teritoriul localităţii Nădlac.
Art. 7. Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara
perioadei stabilite pentru păşunat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
5.000.000-15.000.000 lei.
Art. 8. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
persoanele împuternicite prin dispoziţia primarului sau de către organele de poliţie.
Art. 9. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesului verbal, ori de la comunicarea acestuia, jumătate din minimul
amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul verbal.
Art. 10. Împotriva procesului verbal de constatare şi aplicare a sancţiunii se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 2/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.11.Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr.
54/30.11.2000.
Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac,
- Compartimentului agricol din cadrul primăriei
- populaţiei oraşului Nădlac prin afişare,
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
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