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ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. …. din 12 mai 2017

REGULAMENT
de organizare a activității de pășunat pe raza unității administrative-teritoriale Comuna Tărlungeni, județul Brașov

CAPITOLUL I – Dispoziții generale
Art. 1 Prevederile prezentului Regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale cu
privire la efectuarea activităților de păşunat precum şi regulile de exploatare a pajiştilor (păşuni, fânețe)
de pe teritoriul administrativ al Comunei Tărlungeni, județul Brașov.
Art.2 Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice care au
domiciliul sau reşedinţa în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, privind înregistrarea animalelor
deţinute în gospodărie în Registrul Agricol al Comunei Tărlungeni, precum şi alte drepturi şi obligaţii
legate de deţinerea animalelor.
CAPITOLUL II – Organizarea activităților de pășunat
Art. 3 Activitatea de pășunat pe raza Comunei Tărlungeni, județul Brașov este considerata ca fiind
activitate organizată. Prin prezentul Regulament se interzice pășunatul clandestin pe raza Comunei
Tărlungeni.
Art. 4 (1) Terenurile pe care se poate organiza păşunatul sunt exclusiv cele care au categoria de folosinţă
păşune sau, după caz terenurile neutilizate pentru cosit cu categorie de folosinţă fâneaţa.
(2) Suprafețele de teren care pot fi folosite pentru păşunat pot fi atât cele aflate în proprietatea privată a
Comunei Tărlungeni cât şi cele aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.
(3) Pe baza solicitărilor bine justificate, cu aprobarea Primăriei Comunei Tărlungeni se poate
organiza păşunatul pe fâneţele neutilizate pentru cosit doar în condiția în care există acordul în scris al
proprietarilor acestora, iar efectivul de animale nu depăşeşte limitele stabilite de lege privind încărcătura
unitate vită mare1.
(4) Pe tot timpul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit prin contractele de
închiriere în vederea desfășurării activității de păşunat.

1

incarcatura sau numarul de animale ce revin la un hectar de pasune si se stabileste in functie de productia de nutret verde la hectar si de
necesarul de nutret verde al unui animal, pe zi sau pe o anumita perioada.

(5) Contractul/contractele de închiriere pentru imobilele teren aflate în proprietatea privată a Comunei
Tărlungeni se întocmesc conform prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice nr. 2051 din 5 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5 Pe perioada sezonului de pășunat, deținătorii de animale pot solicita concesionarea sau
închirierea, de suprafețe de teren pășuni existente pe raza administrativ-teritoriala a Comunei
Tărlungeni.
Art. 6 Pot solicita suprafețe de teren în vederea desfășurării activităților specifice de pășunat:
- președintele asociației sau cooperativei agricole care dorește închirierea/concesionarea;
- reprezentanți ai grupurilor de gospodării;
- proprietari de animale;
- șefi de stână.
Art. 7 (1) Solicitările pentru închirierea sau concesionarea de suprafețe de teren pentru pășunat trebuie
depuse în scris la Registratura Primăriei Comunei Tărlungeni până la data de 1 februarie a fiecărui an
în care se organizează pășunatul, prioritate avand spre rezolvare solicitarile ce privesc animalele
detinute de persoane fizice/juridice din Comuna Tarlungeni.
(2) În cazul în care solicitanții care depun cereri pentru închirierea sau concesionarea de suprafețe de
pasune au încheiate contracte de închiriere sau arendă pentru suprafețe ale proprietarilor persoane fizice/
juridice private, este obligatorie anexarea acestora la solicitarea pe care aceștia o depun către Primărie.
Art. 8 În baza documentelor depuse și ulterior verificării acestora, Primăria Comunei Tărlungeni va
emite o Autorizație de pășunat, conform Anexei 1, parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 9 (1) Pentru bovine, sezonul de pășunat începe la data de 15 aprilie și se desfășoară până la data
de 1 noiembrie a fiecărui an.
(2) Pentru ovine sezonul de pășunat începe la data de 24 aprilie și se desfășoară până la data de 25
noiembrie a fiecărui an.
Art.10 Părăsirea locului desemnat pentru păscut este interzisă înainte de data de 01 octombrie a anului
în curs, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) În cazul în care datorită secetei, pe trupul de păşune stabilit în contract, se manifestă lipsa apei şi a
hranei sau în caz de ninsori şi temperaturi scăzute. În aceste cazuri titularii contractelor de inchiriere se
vor adresa Primăriei Comunei Tărlungeni pentru modificarea autorizaţiei de păşunat. Acest demers
trebuie precedat de o solicitare în scris formulată de către fermier, în care se prezintă situaţia existentă
şi apoi verificată de către Comisia din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni, desemnata de către Primar
pentru a constata în teren situaţia prezentată.
b) După data de 15 septembrie turmele, a căror păşune se situează în mijlocul fondului forestier
(enclave) sau în imediata apropiere de acestea, pot părăsi locul desemnat cu anunţarea prealabilă în scris
printr-o cerere înregistrată la Primăria Comunei Tărungeni pentru desemnarea unui nou loc de păşunat.
Art.11. Excepţie de la termenele menţionate la art. 9 şi la art. 10 se aplică doar în cazul în care pentru
terenurile închiriate se stabilesc pe baza unor documentaţii specifice, alte intervale de utilizare a
acestora.
Art.12 Este interzis păşunatul pe toată durata anului pe fâneţele productive şi culturile agricole, pe tot
teritoriul administrativ-teritorial al Comunei Tărlungeni

CAPITOLUL III – OBLIGAȚIILE TITULARILOR CONTRACTELOR DE INCHIRIERE A
PASUNILOR APARTINAND COMUNEI TARLUNGENI
Art .13 Persoanele fizice şi/sau persoane juridice cu domiciliul, reşedinţa, sediul social sau punctul de
lucru în Comuna Tărlungeni, care desfăşoară activităţi de păşunat sunt obligaţi:
a) să aducă la cunoştinţă responsabililor de stână şi ciobanilor prezentul Regulament de păşunat şi să
facă dovada scrisă a informării acestora. Această dovadă se anexează la cererea pentru emiterea
autorizaţiei de păşunat.
b) să încheie un contract de inchiriere pentru păşunat iar în cuprinsul contractului să fie stipulate toate
sarcinile şi obligaţiile avute de către părţi conform legislaţiei în vigoare privind păşunatul, fără omiterea
vreuneia.
c) să înregistreze la Registrul Agricol al Comunei Tarlungeni efectivele de animale;
d) să actualizeze datele declarate în Registrul Agricol în cazul în care s-a schimbat numărul efectivelor
de animale;
e) să încheie convenţii de muncă cu lucrătorii de la stana (responsabilii de stana şi ciobanii).
f) să prezinte împreună cu solicitarea autorizaţiei de păşunat o situaţie cu numărul de lucrători, numele
acestora şi copii ale cărţilor de identitate ale acestora.
g) să încheie contract de închiriere cu deţinătorii terenurilor, conform prevederilor prezentului
Regulament;
h) să solicite și să obțină de la Primăria Comunei Tărlungeni Autorizația de pășunat;
i) înainte de a pleca cu animalele, sunt obligaţi să informeze Primăria Comunei Tărlungeni cu
privire la traseul ce va fi parcurs şi intervalul la care se va deplasa cu animalele către locul de păşunat;
j) să aducă la cunoştinţa păstorilor şi responsabililor de stână, traseul ce trebuie parcurs până la
amplasamentul de păşunat, datele cu privire la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat;
k) să verifice periodic, dacă păstorii şi responsabilii de stana respecta amplasamentul stabilit în
autorizaţia de păşunat ;
l) să stabilească că traseul ce trebuie parcus până la amplasamentul de păşunat astfel încât să evite
încălcarea proprietăţilor particulare, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, este obligat să obţină
anterior deplasării, acordul scris al proprietarilor terenurilor ce necesită a fi străbătute până la locul de
păşunat.
m) să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune;
n) să informeze responsabilii de stână şi ciobanii asupra interdicţiei de a păşuna pe terenurile arabile
(arabile propriu-zise, pajişti cultivate, grădini de legume, sere, solarii şi răsadniţe, căpşunarii şi alte
culturi perene); terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoişti, sparcetiere, lucerniere sau alte
terenuri însămânţate cu diferite amestecuri de plante leguminoase şi graminee perene); terenuri rămase
temporar neinsamantate datorită inundaţiilor, colmatărilor,degradărilor sau altor cauze; terenuri cu
sere şi răsadniţe sistematizate şi pe orice alte terenuri din apropierea acestora
o) să nu efectueze lucrări care să ducă la scoaterea din circuitul agricol a pajiştei fără aprobările legale
în vigoare
p) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat Primăria Comunei
Tărlungeni și medicul veterinar despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile.
q) să folosească doar câini vaccinaţi şi care să poarte jujeu cu dimensiunile stabilite de legislaţia în
vigoare să deţină carnet de sănătate pentru fiecare câine şi să îi deparaziteze periodic;
r) să nu folosească pentru paza tumei câini din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform legislaţiei în
vigoare sau a metişilor raselor de vânătoare.
s) sa achite amenda in cazul in care animalele detinute sau aflate in folosinta lor au fost gasite in afara
terenului desemnat pentru pasunat, in interval de 48 ore.
ș) sa nu impiedice controalele pe trupurile de pasune supuse inchirierii, efectuate de Comisia Locala
constituita in cadrul Primariei in acest scop, respectand astfel prevederile art. 1804 Cod Civil;
t) de a cere avizul Comisiei Locale de supraveghere a activitatilor privind pasunatul in Comuna
Tarlungeni, inainte de efectuarea lucrarilor privind imbunatatirea si intretinerea pasunilor, aceasta
solicitare incluzand lista lucrarilor propuse a fi executate, pretul estimativ al acestora si perioada
efectuarii acestora.

Art. 14 Responsabilii de turme şi păstorii sunt obligaţi:
a) să cunoască și să-și însușească prevederile prezentului Regulament de păşunat;
b) să deţină la stână sau la purtător pe toată perioada păşunatului o copie după contractul de inchiriere
pentru păşunat, anexa grafică a acestuia, autorizaţia de păşunat, copiile după convenţiile de muncă
încheiate cu deţinătorul stanii şi cărţile de identitate ale lucrătorilor;
c) să efectueze păşunatul numai pe terenul închiriat şi totodată să respecte întocmai limitele trupului de
păşune, să asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor
repartizate pentru păşunat;
d) să respecte traseul parcurs până la amplasamentul de păşunat, cât şi prevederile referitoare la sezonul
de păşunat;
e) să facă dovada existantei certificatului de sănătate al animalelor eliberat de medicul veterinar de
circumscripţie pentru întregul efectiv de animate însoţite la păşunat.
f) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat proprietarul (deţinătorul
de animale) de apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile.
g) să nu efectueze lucrări care să ducă la scoaterea din circuitul agricol a pajiştei fără aprobările legale
în vigoare
h) să nu lase animalele nesupravegheate pe păşune;
i) să nu păşuneze noaptea;
j) să nu păşuneze pe terenurile arabile (arabile propriu-zise, pajişti cultivate, grădini de legume, sere,
solarii şi răsadniţe, căpşunării şi alte culturi perene); terenurile destinate culturilor furajere perene
(trifoişti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri însămânţate cu diferite amestecuri de plante
leguminoase şi graminee perene); terenuri rămase temporar neînsămânțate datorită inundaţiilor,
colmatărilor,degradărilor sau altor cauze; terenuri cu sere şi răsadniţe sistematizate şi pe orice alte
terenuri din apropierea acestora
k) să răspundă civil, contravenţional sau penal, după caz pentru pagubele produse de animalele lăsate
în grija lor;
l) să răspundă civil, contravenţional sau penal, după caz pagubele produse de animale din neglijenţa
angajaţilor lor;
m) să răspundă civil, contravenţional sau penal, după caz pentru integritatea şi sănătatea animalelor
lăsate în grija lor;
n) să răspundă civil, contravenţional sau penal, după caz pentru orice pagubă provocată de câinii folosiţi
la stana;
o) să nu folosească paza tumei câini din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform legislaţiei în vigoare
sau a metişilor raselor de vânătoare
p) să efectueze lucrări de întreţinere pe terenurile închiriate.
q) să achite amendă în cazul în care animalele au fost găsite în afara terenului desemnat pentru păşunat,
în interval de 48 ore.
CAPITOLUL V – OBLIGAȚIILE PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI
Art. 15 Primăria Comunei Tărlungeni are obligația de a emite în termen de 10 zile lucratoare de la
solicitare, Autorizația de Pășunat, numai în condițiile în care demersul solicitantului se supune
prevederilor legale în vigoare și prevederilor prezentului Regulament.
Art. 16 Primăria Comunei Tărlungeni are obligația de a urmări respectarea prevederilor prezentului
Regulament prin instituirea unei Comisii Locale, numită prin Dispoziție a Primarului Comunei
Tărlungeni din care să facă parte funcționari din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei
Tărlungeni:
- un specialist urbanism și amenajarea teritoriului
- un agent agricol
- un jurist
- un reprezentant al Poliției Locale al Comunei Tărlungeni

comisie în care să fie cooptați și un reprezentant al crescătorilor de animale, un medic veterinar din
localitate și un reprezentant al Poliției Române (postul de poliție Tărlungeni).
Art. 17 (1) Comisia prevăzută la art. 16 din prezentul Regulament are obligația de a urmări
implementarea și respectarea prezentului Regulament.
(2) Comisia are obligația de a consemna toate activitățile desfasurate cu ocazia controlului pe teren și
de a propune sancțiuni, acolo unde situația o impune.
(3) Rapoartele elaborate de Comisie vor fi prezentate in plenul Consiliului Local al Comunei
Tarlungeni.
CAPITOLUL VI – SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII
Art. 18 În conformitate cu prevederile prezentului regulament, sunt considerate contravenții:
a) păşunatul în lipsa unui contract de închiriere pentru păşunat şi implicit în lipsa autorizaţiei de păşunat
emise de către Primăria Comunei Tărlungeni se consideră păşunat neautorizat;
b) păşunatul în lipsa existenţei unui contract neavizat de Primăria Comunei Tarlungeni sau întocmit fără
a respecta legislaţia în vigoare se consideră că fiind păşunat neautorizat;
c) activitatea de păşunat desfăşurată în baza unor alte documente de înstrăinare/folosinţă a terenului în
vederea păşunatului în care nu au fost prevăzute toate obligaţiile şi sarcinile avute de către părţi conform
legislaţiei în vigoare, constituie păşunat neautorizat;
d) activitatea de păşunat desfăşurată în condiţiile omisiunii prevederii cu privire la sarcinile şi obligaţiile
avute de părţi, din cuprinsul contractului de închiriere pentru păşunat, conform legislaţiei în vigoare,
reprezintă păşunat neautorizat;
e) introducerea animalelor pe pajişti în afară perioadei de păşunat;
f) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract;
g) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru
activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea;
h) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la art. 1 alin. (2) din OUG
34/2013;
i) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
j) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art.5 alin (3) din OUG
34/2013;
k) scoaterea din circuitul agricol totală sau parţială a pajiştei fără aprobările legale în vigoare;
l) subînchirierea totală sau parţială a terenurilor ce fac obiectul contractului
m) amplasarea stanilor pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Tărlungeni de către
persoanele fără contract de închiriere pentru păşunat;
n) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin contractul de păşunat şi anexa grafică a
acestuia;
o) desfăşurarea activităţii de păşunat pe terenurile arabile (arabile propriu-zise, pajişti cultivate, grădini
de legume, sere, solarii şi răsadniţe, căpşunarii şi alte culturi perene); terenurile destinate culturilor
furajere perene (trifoişti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri însămânţate cu diferite amestecuri de
plante leguminoase şi graminee perene); terenuri rămase temporar neinsamantate datorită inundaţiilor,
colmatărilor,degradărilor sau altor cauze; terenuri din apropierea acestora
p) acceptarea în turme a animalelor străine, din afară localităţii sau altele decât cele stabilite în contract;
q) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate;
r) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;
s) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor legale şi prin
autorizaţia de păşunat;
t) efectuarea păşunatului cu câini fără jujeu şi nevaccinaţi;
u) depozitarea deşeurilor menajere şi/sau agrozootehnice pe păşune;

v) folosirea pentru paza tumei, a câinilor din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform legislaţiei în
vigoare sau a metişilor raselor de vânătoare.
w) desfăşurarea activităţii de păşunat pe timpul nopţii

Art.19 Faptele prevăzute la art. 18 din prezenul Regulament constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă contravențională după cum urmeza:
1) de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000
lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la lit. a), b), c), d), e), g), h), m), n), p).
2) de la 3.000 lei şi la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la
50.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. i);
3) de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000
lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la lit. f), l), o), q), r), s), t), u); v),w);
4) de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la lit. j);
5) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. k). Aceasta contravenţie, se
sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea
terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului.
Art.20 Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 şi 19 din prezentul Regulament se efectuează
de Comisia prevăzută la art. 16 din prezentul Regulament precum şi de către organele de poliţie,
acolo unde este cazul.
Art.21 În situaţia în care fapta săvârşită, întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni,
pentru constatarea şi aplicarea unei pedepse se vor sesiza organele de urmărire penală în
conformitate cu prevederile Codului Penal în vigoare, sesizarea putând fiind înaintată de către
orice persoană interesată.

CAP. VI. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.22
(1) In cazul in care contravenientul, persoana fizica nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de
la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, se poate intocmi
amenda cu sanctiunea obligatorie contravenientului la prestarea unei activitati in folosul
comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata, in conditiile OG nr. 2/2001,
privind regimul juridic al contravenientilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Amenzile se constituie ca venit la bugetul local.
Art.23 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarare a consiliului local.
Președinte de ședință,
BEȘCHEA GHEORGHE

Secretar,
MUNTEAN IOAN

