
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
COMUNA MARTINIS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. + /2014 
privind aprobarea Regulamentului comunal 

cu privire Ia organizarea pa~unatului in Comuna MARTINIS 

Consiliul Local al comunei Martini~, Judetul Harghita, in ~edinta ordinara la data de 
17 martie 2014 

A vand in vedere Expunerea de motive a primarului Comunei Martini~; 
Luand in considerare raportul de specialitate din partea compartimentului de 

specialitate din aparatul propiu al primarului; 
In baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ~i 

exploatarea paji~tilor permanente ~i pentru modificarea ~i completarea Legii fondului 
funciar nr. 1811991, adoptata in ~edinta din 23.04.2013 de Guvemul Romaniei, Ordinul 
comun nr. 226/235/2003 a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei ~i Padurilor ~i 

Ministerului Administratiei Publice, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activitatii de imbunatatire ~i exploatare a paji~tilor la nivel national, pe termen mediu ~i 

lung, precum ~i prevederile art. 53 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvie, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.287/2009 privind NCC, a Legii nr. 213/1998 
privind bunurile de proprietate publica, cu modificari ~i completari ulterioare ~i a O.U.G. 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificari ~i 

completari; 
Luand in considerare prevederile art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 , refl;ritor la 

stabilirea ~i sanqionarea contraventiilor, cu modificari ~i completari; 
Cu respectarea dispozitiilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica ~i a dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b ~i art. 
119 ~i urm. din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare 

HOTARA$TE: 

Art.l. - Se aproba Regulamentul comunal cu privire la organizarea pa~unatului de 
pe raza administrativ-teritoriala al comunei Martini~ conform Anexei nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 



Art.2. - Prezenta hoHirare intra in vigoare incepand cu data de 01 aprilie 2014, data 
la care se abroga toate reglementarile anterioare in vigoare referitoare la reg: mul de 
pa~unat pe teritoriul comunei Martini~. 

Art.3. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Martini~, d-ul Kerekes Peter Tivadar ~i viceprimarul, d-ul Nago Istvan. 

Art.4. - Hotararea se comunica primarului ~i viceprimarului comunei Martini~ , 

contractantilor ~i Institutiei Prefectului Judetul Harghita. 

Pre~edinte de ~edin(li, 
Bencze Attila 

Martini~, 17 martie 2014 

Contrasemneaza Secretar, 
Homorodi Tunde 



Comuna Martini~ 
Consiliul Local 
Nr. h t5 /2014 

Anexa nr. 1la HCL nr.L /2014 

REGULAMENTCOMUNAL 
Privind organizarea pa~unatului precum ~i exploatarea paji~tilor ~i a pa~unilor de pe 

raza administrativ-teritoriala al comunei Martini~ 

CAP. I. PRINCIPII GENERALE 

Art.l. Prevederile prezentului Regulament stabilesc drepturile §i obligatiile detinatorilor 
de animale privind regimul de pa§unat precum §i reguli de exploatare a paji§tilor §i a 
pa§unilor de pe teritoriul administrativ al comunei Martini§. 

Art.2. Regulamentul stabile§te obligatiunile detinatorilor de animale, persoane fizice §i 
juridice care au domiciliul sau re§edinta in comuna Martini§, privind inregistrarea 
animalelor detinute in gospodarie la Biroul agricol din cadrul Primariei, precum §i alte 
drepturi §i obligatiuni legate de detinerea animalelor, precum §i cultivarea plantelor 
erbacee specifice zonei, in vederea obtinerii de masa verde, fan sau seminte. 

Art.3. (1) Fac obiectul prezentului Regulament suprafetele de pa§une permanenta, 
respectiv terenurile consacrate produqiei de iarba §i de alte plante furajere erbacee 
(lnsamantate sau naturale), care nu fac parte din sistemul de rotatie a culturilor din 
exploatatie de eel putin 5 ani §i care sunt administrate de catre agricultor pentru 
producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole §ide mediu. 
(2) Activitatile care se desfa§oara pe paji§ti sunt numai acelea pentru cre~terea 

potentialului de productie a solului §i se pot realiza perdele de protectie, constructii 
zoopastorale, surse de apa potabila, regularizarea cursurilor de apa, lucrari de imbunatatiri 
funciare §i proiecte avand ca obiect de investitii producerea §i utilizarea energiei 
regenerabi1 e. 

CAP. II. ORGANIZAREA PA~UNATULUI 

Art.4. Pa§unatul se executa sub forma organizata. Orice alta forma de detinere a 
animalelor se considera pa§unat clandestin §i contravine prevederilor prezentului 
Regulament. 

Art.5. (1)Pa§unatul se efectueaza pe pa§unile aflate in proprietatea publica sau privata a 
comunei, a composesoratelor pe baza unui contract de concesiune /inchiriere incheiat pe o 
perioada de maximum 5. ani, §i care este intocmit conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §i pentru 
modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr. 1811991 adoptata in §edinta din data 
de 23.04.2013 de Guvemul Romaniei, a Legii nr.287/2009 privind NCC, a Legii nr. 
21311998 privind bunurile de proprietate publica, a O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice §i a 
contractelor de concesiune de servicii, precum §i a prevederilor prezentului Regulament. 
(2) Pe baza solicitarilor bine justificate, cu aprobarea Primariei Martini§ se poate organiza 
pa§unatul ~i pe fanetele montane neutilizate pentru cosit, daca exista acordul in s~ris al 



proprietarilor, iar efectivul de animale nu depa~e~te limitele stabilite de lege, adica 
echivalent cu 0 vaca furajera la hectar. 
(3) Pe tot timpul anului este interzis pa~unatul in afara amplasamentului stabilit prin 
contractu! de concesiune/ inchiriere. 

Art.6. Detinatorii de bovine, ovine ~i cabaline pot solicita pentru sezonul de pascut 
terenuri din pa~unile existente pe raza comunei Martini~. 

Art. 7 .Solicitarea terenurilor pentru pa~unat se efectueaza de catre pre~edintele 

organizatiilor ~i asociatiilor locale ale crescatorilor de animale, pre~edintele 
composesoratelor, grupurilor de gospodari, persoane fizice sau juridice avand 1nimale 
lnscrise In RNE, sau de catre ~efii de stana. 

Art.8. (1 )Solicitarea trebuie depusa In scris la viceprimarul Comunei Martini~ pana la 
data de 01 februarie al anului In care se organizeaza pa~unatul. 
(2)In cazul lnchirierii de terenuri de la proprietari particulari ~i composesorate, la 
solicitarea depusa la Primarie se va anexa contractulincheiat cu proprietarii terenurilor. 
(3) Determinarea suprafetelor paji~tilor destinate pa~unatului se efectueaza pe baza 
inventarului domeniului privat al Comunei Martini~, aprobat prin H.C.L. 
( 4) Dreptul de folosinta asupra terenurilor pentru pa~unat se acorda pe baza de contract. 
(5) Lucrarile de intretinere a paji~tilor, precum ~i a utilitatilor zoopastorale se vor efectua 
de catre organizatiile ~i asociatiile care le folosesc. 
(6) Pentru a ocupa suprafata de pa~une repartizata prin contract, crescatorilor de animale le 
este permisa traversarea cu animalele pe suprafetele de teren din vecinatatea 
amplasamentului stabilit, in conditiile in care nu exista drumuri de acces amenajate . 

Art.9. (1) Pe baza actelor depuse ~i dupa verificarea acestora Comuna Martini~ va initia 
procedura de concesionare/lnchiriere. 
(2) Se scot la licitatie concesionarea llnchirierea suprafetelor de paji~ti , in conformitate cu 
legislatia In vigoare 

Art.lO. Sezonul de pa~unat incepe de la 01 mai ~i se desra~oara pana la 01 noiembrie in 
cazul bovinelor ~i 24 aprilie la 25 noiembrie In cazul ovinelor. 

Art. 11. (1) Pa~unatul se initiaza In momentul in care terenul este zvantaf ~i cand 
plantele au o inaltime rpinima de 10-15 em pentru ovine ~i caprine ~i 15-20 em pentru 
bovine ~i cabaline. 
(2) Se vor evita: pa~unatul pe roua, bruma, imediat dupa ploaie sau in zilele cu variatii mari 
de temperatura ~i precipitatii abundente; revenirea pe aceea~i parcela la intervale mai mici 
de 21 zile; tinerea pe o parcela a animalelor o perioada mai mare de 4-6 zile. _ 

(3) Intreruperea pa~unatului se face cu 3-4 saptamani lnainte de aparitia primelor 
ingheturi, pentru a permite plantelor sa se regenereze ~i sa fie astfel suficient de p utemice 
pentru a rezista pe timpul iemii. 

Art.12. Parasirea locului desemnat pentru pascut este interzisa inainte de data 01 
octombrie al anului in curs, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

a) In cazul In care datorita secetei, pe trupul de pa~une stabilita In contract, se 
manifesta lipsa de apa ~i a hranei. In acest caz se va adresa Primariei pentru 
modificarea clauzelor contractuale cu privire la consemnarea noului 
amplasament. Acest demers trebuie precedat de un raport lntocmit de o 
comisie format din viceprimarul comunei, reprezentantul proprietarului de 
pa~une ~i reprezentantul proprietarilor de animale. 



b) Dupa 15 septembrie turmele, a caror pa~une se situeaza in mijlocul fondului 
forestier sau in imediata apropiere de acestea, pot parasi locul deseJ nnat cu 
anuntarea prealabila a viceprimarului pentru desemnarea unui nou loc de 
pa~unat. 

Art.13. Este interzis pa~unatul pe toata durata a anului pe fanetele ~i culturile agricole, 
pe tot teritoriul comunei Martini~. 

Art. 14. Taxe aferente contractului: 
( 1) Redeventa inscrisa in contract, se va plati dupa cum urmeaza: 

• pentru perioada cuprinsa de la data incheierii contractului pana la 31 decembrie a 
anului in care s-a incheiat contractu!, redeventa se plate~te in termen de 30 de zile de la 
data semnarii contractului de catre parti; 

• pentru urmatorii ani, redeventa se plate~te in doua tran~e, respectiv: 30% din 
cuantumul redeventei pana la data de 31 martie, iar diferenta de 70%, pana la data de 30 
septembrie; 

• penttu perioada cuprinsa intre 01 ianuarie a ultimului an ~i data mcetarii contractului, 
redeventa se plate~te pana la data de 30 ianuarie a anului respectiv. 
(2) Redeventa se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de 
Statistica, pentru ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectueaza plata redeventei. 
(3) Taxa pe teren, prevazuta la art. 256 alin. (3) din Legea privind Codul fiscal nr. 
5 71/2003, actualizata, se plate~te la Serviciul Impozite ~i Tax e. 

Art.15. Resursele financiare rezultate din administrarea paji~tilor proprietate publica 
sau privata a comunei se fac venit la bugetullocal al comunei. 

Art.16. Atributiile privind pa~unea ~i pa~unatul pe teritoriul Comunei Martini~, revin 
viceprimarului ~i Biroului Registru Agricol, in cadrul caruia se vor desra~ura urmatoarele 
activitati: . 

a) intocmirea ~i gestionarea contractelor de concesiune/arenda/imchiriere; 
b) verificarea cu privire la modul in care concesionarii/arenda~ii/chiria~ii indeplinesc 

obligatiile prevazute in contract; 
c) monitorizarea lucrarilor de intretinere ~i de imbunatatire a paji~tilor; 
d) alte activitati care se impun, in baza prevederilor legale in vigoare privind pa~unile. 
Art.17. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie infractiune sau 

contraventie ~i se sanctioneaza conform prevederilor cap. VI. din prezentul Regulament. 

CAP. III. OBLIGATIILE DETINATORILOR DE ANIMALE 
' ' 

Art.18. Detinatorii de animale, persoane fizice ~i persoane juridice cu domiciliul sau 
re~edinta in comuna Martini~, sunt obligati: 
( 1) Sa intocmeasca un program de pa~unat rational, cu respectarea perioadei de refacere a 
covorului vegetal, dupa fiecare ciclu de pa~unat. Vor fi inscrise masurile ce trebuie 
respectate la inceputul fiecarui sezon de pa~unat, cu privire la curatarea pa~unilor, 

eliminarea buruienilor toxice, tarlirea, eliminarea excesului de apa, modul de grupare a 
animalelor pe pa~une, actiunile sanitar-veterinare obligatorii; 
(2) Sa declare animalele pentru a fi inscrise in Registrul agricol al localitatii, in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 
(3) Sa faca dovada existentei certificatului de sanatate eliberat de medicul veterinar de 
circumscriptie, pentru intregul efectiv de animale invoite la pa~unat; 



( 4) Sa respecte limitele trupului de pa~une repartizat, durata ciclului de pa~unat, sa asigure 
protectia parcelelor 1nvecinate ~i a tuturor culturilor din apropierea suprafetelor repartizate 
pentru pa~unat; 
(5) Sa aiba grija ~i sa pastreze in buna stare dotarile ~i constructiile pastorale; 
(6) Sa respecte normele sanitar-veterinare in vigoare ~i dispozitiile organelor sanitar
veterinare; 
(7) Sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor ~i sa anunte imediat aparitia 
sau suspiciunea unei boli transmisibile. 

Art.19. (1) In cazul in care organizatia sau asociatia vinde animalele, redeventa 
prevazuta in contract se plate~te pe intregul an, cu dreptul de a fi inlocuite cu alte animale 
din aceea ~i specie. 
(2) In caz de moarte a animalelor, redeventa se va incasa numai pentru timpul cat 
animalele au pa~unat. 

CAP. IV. OBLIGATIILE PASTORILOR ~I RESPONSABILILORDE TURME 

Art.20. Responsabilii de turme sunt obligati: 
a) sa incheie contract de pa~unat cu detinatorii pa~unilor, conform prevederilor 

prezentului Regulament; 
b) sa respecte intocmai prevederile referitoare la sezonul de pa~ unat ~1 

amplasamentul de pa~unat; 
c) raspunde material pentru pagubele produse de animalele lasate la grija lui; 
d) raspunde material pentru pagubele produse de animale din neglijenta 

angajatilor sai; 
e) raspunde material pentru integritatea ~i sanatatea animalelor lasate la grija lui; 
f) are obligatia sa efectueze lucrari de imbunatatiri pe trupurile de pa~une 

primite in administrare dupa cum urmeaza: 
- curatirea suprafetelor de pa~uni de buruieni 
- nivelarea mu~uroaielor 
- strangerea pietrelor ~i a resturilor vegetale de pe pa~unea inchiriata 
- schimbarea co~arelor din trei in trei zile 

CAP. V. OBLIGATIILE CONSILIUL LOCAL 

Art.21. Sa initieze procedura licitatiei ~i sa atribuie contractu! de concesiune/lnchiriere 
solicitantilor in cazul in care toate formalitatile ~i demersurile corespund prevederilor 
prezentului Regulament, precum ~i a O.U.G. nr. 34/2013. 

Art.22. Sa acorda sprijin prin compartimentul agricol de specialitate in evaluarea 
pagubelor produse de animale. 

Art.23. Sa aplice sanctiuni impotriva celor care nu respecta prevederile prezentului 
Regulament. 

CAP. VI. SANCTIUNI ~I CONTRAVENTII 

Art.24. Incalcarea dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2013, precum ~i a prevederilor acestui 
Regulament atrage raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala. 



Art. 25. ( 1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte: 
a) schimbarea destinatiei suprafetei de paji~te in alte categorii de folosinta :tara aprobarile 
legale in vigoare; 
b) utilizarea in alte scopuri a subventiilor acordate pentru lucrari privind 1mbunatatirea ~i 
1ntretinerea paji~tilor; 
c) exploatarea lemnului de pe paji~tile impadurite :tara obtinerea studiilor de transformare. 
(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoarea de la doua luni la 2 ani. 

Art.26. ( 1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu sunt savar~ite in astfel de 
conditii !neat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: 
a) pa~unatul neautorizat sau introducerea animalelor pe paji~ti in afara perioadei de 
pa~unat; 

b) introducerea pe paji~ti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin contract; 
c) neindeplinirea de catre de~inatorii sau utilizatorii de paji~ti a obligatiilor prevazute in 
contract; 
d) circulatia pe paji~ti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat cele folosite 
pentru activitati agricole de eel care utilizeaza paji~tea; 
e) nerespectarea bunelor conditii agricole ~i de mediu a~a cum se prevede la art.1 alin.(2), 
cu exceptia celei care vizeaza interdictia arderii vegetatiei paji~tilor permanente; 
f) arderea vegetatiei paji~tilor permanente; 
g) concesionarea/inchirierea paji~tilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, 
ora~elor, respectiv municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit 
prevederilor art. 9 alin. (1) ~i (2); 
h) amplasarea pe paji~te a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 5 alin.(3); 
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta paji~te :tara 
aprobarile legale in vigoare. 
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cu amenda de la 3000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 
25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. f); 
b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 
4.000 leila 8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. a), d) ~i e); 
c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 
2000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. b) ~i c); 
d) cu amenda de la 1000 lei la 3000 lei, faptele prevazute la lit. g) ~i h); 
e) cu amenda de la 5000 leila 10.000 lei, fapta prevazuta la lit.i). 

Art.27. (1)Animalul nesupravegheat, depistat pe terenurile cultivate, va fi manat de catre 
persoana (sau persoanele) care 1-a depistat spre un loc desemnat in acest sens , 1ar 
proprietarului se va aplica o sanctiune sub forma de taxa de gloaba dupa cum urmeaza: 

- cabaline, bovine adulte 1500 lei 
- manji ~i vitei 150 lei 
- ovine, caprine 20 lei 
- porcine 30 lei 

(2) Daca proprietarul animalului retinut nu se prezinta pentru achitarea taxei de g1 oaba in 
timp de 24 ore, animalul va fi valorificat prin abator specializat, iar contravaloarea va intra 
in bugetul local al comunei. 



(3) Vanzarea animalelor se va face de ditre o comisie desemnata de primarul comunei prin 
dispozitie. Din comisie vor face parte doua persoane din aparatul de specialitate al 
primarului ~i trei consilieri. 
(4) Persoana care a efectuat gloaba va primi 50% din amenda aplicata proprietarului 
animalului. Sanctiunile se aplica de catre persoana desemnata de catre primarul comunei ~i 
de catre lucratorii postului de politie Martini~. 
Art.28. Neindeplinirea obligatiilor de catre pastori ~i responsabilii de turme, prevazute la 
art.15 din prezentul Regulament se pedepse~te cu amenda cuprinsa intre 1000-2500 lei. 

Art.29. Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 25-28 din prezentul Regulament se aplica 
de catre organele de specialitate ale Primariei Martini~ numiti prin dispozitia primarului 
comunei precum ~i organele de politie. 

Art. 30.(1) Se interzice executarea de constructii neautorizate sau amenajari de orice fel 
pe pa~une, in conformitate cu Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucdtrilor de 
constructii, republicata, cu modificari ~i completari. 
(2) Se interzice depozitarea de~eurilor menajere ~i/sau agrozootehnice pe pa~une. 
(3) Se interzice trecerea peste pa~uni cu caruta sau cu orice alte mijloace de transporl:, care 
cauzeaza deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri. 
( 4) Este interzisa orice ardere a vegetatiei paji~tilor, conform Ordinului Ministerului 
Mediului ~i Padurilor nr. 147/2010. 

CAP. VII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

Art.31. (1)La propunerea primarului consiliul local poate transforma cuantumul 
contraventiei constatate in zile de munca in folosul comunitatii. 

' ' 
(2) Valoarea unei zile de munca se calculeaza luandu-se ca baza de referinta salariul 
minim pe economic valabilla aceea data. 
(3) Amenzile se fac venit la bugetullocal. 

Art. 32. Pentru prevenirea pa~unatului ilegal se vor efectua controale de catre echipe 
mixte formate din reprezentanti ai Primariei, Consiliului local ~i Politia Martini~. 

Art.33. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarare ale consiliului local. 

Martini~, la 17 martie 2014 

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR 


