
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.21 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a păşunatului pe raza comunei  

Răducăneni , județul Iași 
 
 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 

30 martie   2017; 

 Având în vedere: 

 - Referatul înregistrat sub nr.1568/RG/2017 al doamnei Lupu  Luminița, consilier primar prin care propune 

întocmirea unui Regulament  de organizare și desfășurare a păşunatului pe raza comunei Răducăneni    și 

inițierea unui  proiect de  hotărâre vederea   aprobării Regulamentului  de organizare și desfășurare a 

păşunatului pe raza comunei Răducăneni ; 

-Proiectul de hotarare  nr. 1591/RG/2017 initiat  de primarul comunei Răducăneni , judetul Iasi , cu privire 

la  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a păşunatului pe raza comunei  Răducăneni , 

județul Iași; 

- Avizul favorabil nr.1985/2017  Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Răducăneni , judetul Iasi şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  1820/RG/2017; 

În  conformitate cu prevederile : 

-Legii nr.72/2002 a  zootehniei, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- art.3 lit.b), art.5 alin.(1) si art.6 alin.(5) din  O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- H.G. nr. 1064/11.12.2013 privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/20013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciare nr. 18/1991; 

-Ordinului  nr. 544/2013  a M.A.D.R.  privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajiște; 

- art. 36 , alin. 2,  lit.”c”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

 

H O T A R A S T E  : 

Art.1.-Se aprobă  Regulamentul de organizare și desfășurare a păşunatului pe raza comunei 

Răducăneni , județul Iași conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. – Prezentul Regulament se aplică până la aprobarea amenajamentului pastoral, pentru care se vor  

face demersurile necesare în vederea întocmirii. 

Art. 3. Primarul comunei Răducăneni , județul Iași, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

Art.4. –Secretarul comunei Răducăneni, județul Iași va  comunica un  exemplar din prezenta 

hotărâre  primarului comunei Răducăneni, județul Iasi, persoanelor interesate, Compartimentului fond  

funciar  și registru  agricol, o va aduce  la cunoștință publică și o va  comunica  Instituției Prefectului 

județului Iași pentru controlul legalităţii.  

 Data astazi 30.03.2017 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                       Consilier local, 

                            BOTEZATU  GEORGEL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                                 p.Secretarul comunei 

                                                                                                                                         cons. jur. Diana Maria  PUIU 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul  celor 13 consilieri locali în funcție  din cei  15  consilieri ai Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni.                                                                      



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 

A N E X A   

la Hotararea nr. 21 din 30.03.2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PĂȘUNATULUI  PE RAZA 

COMUNEI RĂDUCĂNENI , JUDEȚUL IAȘI  

 

 

Art.1. -  Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor  de    

animale   privind regimul de păşunat,   precum   şi reguli de exploatare a pajiştilor  de pe teritoriul 

administrativ al Comunei Răducăneni , judeţul Iasi. 

Art.2. - Regulamentul  stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi  juridice 

care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Răducăneni , privind înregistrarea animalelor deţinute în 

gospodărie la compartimentul  agricol (registrul agricol) din cadrul Primăriei comunei Răducăneni , 

precum şi alte drepturi şi obligaţii legate de deţinerea animalelor. 

Art.3. -  Păşunatul  animalelor pe  teritoriul administrativ al comunei Răducăneni   se execută 

numai  sub formă organizată. Orice altă formă de păşunat a  animalelor se consideră păşunat clandestin 

şi contravine prevederilor prezentului   regulament.   

 Nerespectarea prezentei prevederi constituie contravenţie si se sancţionează conform art.14, 

alin. 1, litera “a” din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu amenda de la 

500 lei  - 1.000 lei pentru persone fizice si cu amenda de la 4.000 -8.000 lei pentru persoane juridice.  

Art.4. - În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului, se va ţine cont de 

capacitatea de păşunat, ciclu de păşunat, încărcătura optimă. 

Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o pajişte o poate susţine pe 

termen nelimitat,  numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe un hectar 

de pajişte la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă. 

Ciclu de păşunat se referă la numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o 

suprafaţă de pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la 

introducerea lor la păşunat pe aceeaşi suprafaţă. 

Încărcătura optimă se referă la numărul de UVM/hectar(unitate vită mare) calculat în funcţie 

de producţia vegetală şi cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice 

şi faunei sălbatice. 

Art.5. - Trebuie să se ţină cont de preferinţele alimentare înnăscute sau dobândite ale 

animalelor pentru consumul selectiv al plantelor în funcţie  de  conţinutul în  substanţe nutritive, 

arome, toxine, etc. 

Păşunatul excesiv sau suprapășunatul trebuie evitat deoarece acesta conduce la reducerea 

utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor. 

Art.6. -  Pentru o utilizare optimă, durabilă a pajiştilor managementul păşunatului se face: 

-   cu  un număr suficient de animale care să utilizeze pe deplin masă verde disponibilă cu asigurarea 

cerinţelor nutriţionale ale alimentelor; 

-    prin organizarea păşunatului continuu sau pe tarlale; 

-    prin respectarea timpului de începere al păşunatului; 

-    prin asigurarea monitorizării păşunatului şi oprirea acestuia înainte de a se ajunge la limitele critice 

pentru plante, înălţime minimă şi grad de acoperire a solului; 

-    prin evaluarea cu precizie a perioadei de odihnă înainte de următoarea perioadă de păşunat, 

-    numărul  de  animale  care  păşunează  este  influenţat  de  rata  de  creştere  a plantelor, de hrana 

suplimentară şi de cerinţele nutritive ale fiecărei rase şi categorii de animale. 

Deciziile cu privire la numărul de animale care pasc se stabilesc în funcţie de: 

-    rata anuală de creştere a plantelor şi curba de variaţie din anii anteriori; 

-    variabilitatea de creştere a pajiştii pe bază de date istorice şi meteorologice; 

-    necesarul de furaje pentru fiecare categorie de animale şi stare fiziologică. 



Art.7. -  Planificare  succesiunii  de  păşunat  a  tarlalelor  se  face  astfel  încât  pajiştea  să 

rămână în limitele productive stabilite cantitativ şi calitativ. Pentru a preveni reducerea potenţialului 

productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia se planifică păşunatul tuturor tarlalelor. 

Pentru a preveni păşunatul excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, 

scăderea producţiei de iarbă şi a cantităţii de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de 

păşunat, trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă. 

Orice  nerespectarea  în  gestionarea  pajiştilor  produce  reduceri  cantitative  şi calitative de 

masă verde şi creşte riscul degradării păşunii. 

Art.8.  - Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar 

de 0,3 UMV . La o densitate sub nivelul minim stabilit animalele consumă selectiv plantele, 

promovează performanţe economice individuale, dar acest fapt nu conduce la productivitate maximă 

de produse animaliere pe hectar. 

Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la: 

-    nerealizarea potenţialului economic al pajiştii; 

-    pajiştilor care nu sunt utilizate li se modifică compoziţia floristică şi le scade 

Productivitatea: 

-    unele  specii  de  plante  furajere  dorite  pot  fi  înlocuite  de  altele  fără  valoare nutritivă; 

-    biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus. 

Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la: 

-    performanţe economice şi productive reduse ale animalelor; 

-    furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă; 

-    înlocuirea  plantelor  furajere  cu  valoare  nutritivă  mare  cu  specii  mai  puţin valoroase; 

-    apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate; 

-    îmbogăţirea focalizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către animale; 

-    introducerea de alte specii de plante care nu cresc în mod tradiţional în zonă provenite de la 

furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe; 

-    distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi prin transportul de furaje 

suplimentare. 

Art.9. -  Anual, păşunatul va începe în   data  de 1 aprilie  ale fiecărui an –  pentru ovine si 

caprine,  si 1 mai pentru bovine si cabaline. Păşunatul animalelor  se va face pe parcele separate pentru 

fiecare specie de animale (bovine, ovine si cabaline). 

 Accesul vitelor in păşunat se permite de la data când se poate asigura hrana pentru animale, 

urmând a fi stabilita anual si nu poate depăşi pe parcursul anului 190 zile calendaristice. 

 Nerespectarea   prevederilor   din   acest articol   constituie contravenţie si se sancţionează 

conform  art. 14, alin 2, lit. b  din  O.U.G.  nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi   

exploatarea pajiştilor permanente, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, 

respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică. 

Art.10. -  Bovinele, caprinele, ovinele, cabalinele nu  pot circula libere si nu pot să pască 

nesupravegheate  pe  câmp  în nici o situaţie. 

 Proprietarii de animale au obligaţia de a da animalele in ciurdă organizată sau stâna, caz in 

care păstorul de animale este răspunzător pentru pagubele provocate, dacă se dovedeşte culpa sa. 

Condiţiile privind angajarea răspunderii pastorului vor fi cuprinse si detaliate in contractul de ciurdă 

sau stână, atât pentru pagubele produse culturilor agricole sau fâneţelor de pe terenurile limitrofe 

terenurilor din contract. În fiecare contract   se   vor menţiona următoarele :  tarlaua, suprafaţa aferenta  

si vecinătăţile. 

 Animalele care nu se dau in primire păstorului îl fac răspunzător pe proprietarul lor care va 

suporta rigorile prezentului regulament. 

Prevederile prezentului    articol sunt valabile pe tot parcursul anului, nerespectarea acestora 

constituie contravenţie, conform   art. 14, alin 2, lit. c   din O.U.G.  nr. 34/ 2013 privind organizarea, 

administrarea şi  exploatarea pajiştilor permanente si se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 500 

lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica. 

Art.11. - Organizatorii de stână vor respecta cu stricteţe numărul de animale pentru care se 

încheie contractul de stână si care vor fi trecute, pe propria răspundere, in registru de evidenta a 

animalelor. 

  Reprezentanţii autorităţii locale pot efectua, ori de cate ori considera necesar si oportun, prin 

dispoziţie a primarului, controale la  stână    pentru verificarea efectivelor de animale. 



Art.12. -  Nu  este  admisă  introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele 

stabilite prin contract. 

Nerespectarea   prevederilor   din   acest articol   constituie contravenţie si se sancţionează 

conform  art. 14, alin 2, lit. b  din  O.U.G.  nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi   

exploatarea pajiştilor permanente, cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv 

cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică. 

Art.13. -  Pentru a se evita deteriorarea  pajiştilor   se interzice categoric  schimbarea  locului 

de păşunat închiriat, prin migrare pe alte pajisti sau terenuri. Încălcarea acestei prevederi constituie 

contravenţie, conform    art. 14, alin 2, lit.  c   din O.U. nr. 34/ 2013 privind organizarea, 

administrarea şi  exploatarea pajiştilor permanente si se sanctioneaza  cu amenda de la 250 lei la 500 

lei pentru persoana fizică, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică. 

Art.14. -  Se interzice păşunatul pe drumurile de exploatare, răzoarele dintre terenurile agricole 

proprietate privată. Păşunatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate realiza decât 

pe terenuri proprietate privată proprie sau cu acordul scris al  proprietarului/arendaşului de teren. 

Încălcarea    prevederile prezentului   articol   constituie contravenţie, conform art. 14, alin 2, 

lit. c  din   O.U.G.  nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor 

permanente  si se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu 

amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică. 

Art.15. -  Creşterea pe lângă stână a altor animale (păsări, porci etc. ) , de către fermieri, 

precum şi a câinilor este permisă numai cu condiţia ca acestea să aibă adăposturi adecvate şi să nu fie 

lăsate libere pe păşune, pentru a evita degradarea păşunilor. Încălcarea  prevederilor  din prezentul  

aliniat  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana 

fizică, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică. 

Proprietarii de stână sunt obligaţi să deţină în jurul stânei doar câini care poartă jujeu. 

Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform 

legislaţiei în vigoare, sau a metişilor din aceste rase. 

Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase de vânătoare sau a metişilor cu câini 

din rase de vânătoare. 

Câinii ciobăneşti care dovedesc o agresivitate crescută faţă de oameni, riscând să pună în 

pericol siguranţa, sănătatea sau integritatea corporală a necunoscuţilor, vor fi purtaţi în lesă sau cu 

botniţă în locurile frecventate de oameni sau vor fi folosiţi la paza stânei sau târlei. 

 Pentru paza stânei şi târlei, la fel ca şi pentru proprietăţile particulare, se pot utiliza câini 

agresivi faţă  de  om, cu  condiţia ca  accesul lor în  afara perimetrului să fie împiedicat. 

 Nerespectarea  prevederilor din prezentul articol  constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amenda de la 250 lei la 500 lei. 

Art.16. -  Proprietarii de stâne sunt obligaţi să semnalizeze existenţa stânelor de la cel puţin 

100 m şi să delimiteze perimetrul în care accesul public este prohibit. 

 Proprietarii de stâne  sunt obligaţi să posteze pancarte informative la hotarele păşunii, în toate 

punctele de acces pentru public: drumuri, poteci, trasee turistice. 

Pancartele vor afişa în mod obligatoriu: 

-  numele, adresa şi numărul de telefon al proprietarului stânei. numele ciobanilor angajaţi; 

-  numărul de câini care însoţesc turma semnul distinct purtat de câinii ciobăneşti; 

-  modul în care persoanele străine trebuie să se comporte atunci când tranzitează  păşunea 

orice altă informaţie pe care proprietarul o consideră utilă. 

Ciobanul are obligaţia de a linişti câinii în prezenţa trecătorilor. Orice responsabilitate pentru 

acţiunile agresive nejustificate ale câinilor ciobăneşti revine ciobanului care însoţeşte turma. 

Ciobanul are obligaţia de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează prea mult de turmă, cu 

excepţia cazurilor în care protejează turma. 

Proprietarii câinilor au următoarele obligaţii: 

-  să deţină carnet de sănătate pentru fiecare câine,  să deparaziteze câinii periodic; 

-  să vaccineze căţeii; 

-  să vaccineze câinii împotriva turbării (rabiei); 

-  să asigure hrana adecvată fiecărui câine. 

Obligaţiile menţionate  în  prezentul articol cu  privire  la câini subzistă  şi în perioada de 

iernare a turmelor. 



Nerespectarea  prevederilor din prezentul articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amenda de la 250 lei la 500 lei. 

Art.17. -  Se interzice circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu 

atelaje, decât cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea. Nerespectarea   

prevederile prezentului   articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului, constituie contravenţie, 

conform  art. 14, alin 2, lit. b  din  O.U. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi  

exploatarea pajiştilor permanente si se sanctioneaza  cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru 

persoana fizică, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică. 

Art.18. -  Se  interzice  folosirea  suprafeţelor  destinate  păşunatului  în  alte scopuri (procurare  

de furaje) acest lucru fiind pedepsit conform actelor normative în vigoare. Nerespectarea   prevederile 

prezentului   articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului, constituie contravenţie, conform  art. 

14, alin 2, lit. b  din  O.U. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor 

permanente si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv 

cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică. 

 Păşunile nou înfiinţate sau supraînsămânţate vor fi folosite în primul an numai pentru cosit. 

Art.19. -   Pentru utilizarea raţională a pajistilor se va  calcula  încărcătura optimă la  ha  

conform    Ordinului  nr. 544/2013  al M.A.D.R. privind metodologia de calcul al încărcăturii optime  

de animale pe hectar de pajişte. 

Art.20. -  Utilizatorii de pajişti au obligaţia sa respecte încărcătura minima de animale pe 

hectar de 0,3  UVM. 

Art.21. (1)- Primarul comunei Răducăneni va iniția demersurile legale pentru întocmirea 

documentației tehnice Amenajament pastoral, conform prevederilor legale în vigoare. 

                (2)- Până la data aprobării Amenajamentului pastoral, administrarea pajiștilor 

din domeniul public al comunei Răducăneni se va realiza în baza prezentului Regulament. 

(3)- La data aprobării Amenajamentului Pastoral prin HCL utilizatorii de pajişti au 

obligaţia să aplice pe fiecare parcelă acţiunile tehnice cuprinse în Amenajamentul Pastoral şi planul de 

fertilizare aprobat de Consiliul Local, care vor constitui anexă la contractele de închiriere/concesiune  

încheiate. 

Art.22. - Lucrările de întreţinere a pajiştilor si a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către 

crescătorii de animale care le folosesc.  

Principalele  lucrari recomandate pentru imbunatatirea  calitativa si cantitativa a pajistilor sunt: 

a) Combaterea buruienilor prin metode directe : 

- cosiri repetate pentru a se evita inmultirea prin seminte ; 

- schimbarea modului de folosinta pe o anumita perioada de timp ( prin folosirea 

fanetelor ca pasune si invers ); 

                      - îndepărtarea de pe păşune a buruienilor ( urzica, scaieţi,etc.) prin tăiere. 

                      b)  Distrugerea prin tăiere și ardere a speciilor lemnoase  existente. 

          c)   Înlăturarea excesului de apa, prin săparea unor șanțuri de scurgere care vor fi 

curățate periodic, exces ce favorizează dezvoltarea unor specii ierboase nevaloroase precum și  a 

bolilor parazitare provocând pagube însemnate asupra efectivelor de animale. 

          d)  Distrugerea mușuroaielor prin lucrări manuale efectuate ori de câte ori este nevoie. 

          e) Combaterea eroziunii solului prin împăduriri , însămânțări și construirea de diguri de 

protecție.  

f)  Fertilizarea sistematică cu actiune imediată asupra compoziției floristice și a 

producției de masa verde pe unitatea de suprafața. 

 Fertilizarea trebuie efectuată anual, pe baza unei scheme alcătuite în funcție de tipul pajiștei și 

modul de exploatare a acesteia. 

  Dozele de îngrășaminte chimice se vor aplica diferențiat în funcție de compoziția chimică a 

solului de necesitățile plantei și modul de exploatare. 

 Ingrasamintele chimice se vor administra numai la suprafata solului prin imprastiere. 

 Dozele de substanta activa recomandate sunt: 

  - 60-120 kg/ha azotoase;  

  - 50-75 kg/ha fosfatice. 

 Ingrasamintele organice se vor aplica in urmatoarele doze: 

  -30-40 tone gunoi de grajd odata la 4 ani; 



- fertilizarea corectă prin mutarea ţarcurilor, suficient de des pentru evitarea degradării 

terenului. 
 Lucrările de fertilizare trebuie încheiate cu cel puțin trei săptămâni înainte de începerea 

pășunatului. 

  g) Efectuarea lucrărilor  de supraînsămanțare odata la 4-5 ani, pentru îmbunătățirea 

componentei floristice a pajiștilor. 

                        h)  Asigurarea apei potabile prin amenajarea și întreținerea unor adapători folosind ca 

surse de apa  izvoarele ( fântâni) și apele curgătoare. 

  Condiţiile și nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de închiriere, întocmit 

pe baza contractului-cadru aprobat . 

Art.23. -  Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publica  a 

comunei Răducăneni   se fac venit la bugetul local al comunei . 

Art.24. - Este interzisa arderea vegetatiei pajistilor permanente  . 

Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie, conform art.14,  alin 1, 

lit. “f”   din  O.U G.  nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor 

permanente si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv 

cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică. 

Art.25. -  În cazul ivirii în gospodăria proprie sau în colectivitatea de animale a unor epizootii, 

proprietarul, văcarul sau ciobanul au obligaţia de a sesiza imediat medicul veterinar pentru a aplica 

măsurile ce se cuvin. 

Art.26.  -  Fiecare proprietar de animale are obligaţia de a depozita gunoiul de grajd doar pe 

terenurile proprietate particulara. 

Art. 27. - Proprietarii animalelor găsite in păşuni, fâneţe si alte terenuri, fără a avea învoire la 

păşunat vor plati amenzile si taxele de obor conform prezentului regulament. In afara taxelor de obor 

proprietarii animalelor vor plaţi despăgubiri pentru pagubele produse conform prevederilor legale si 

ale prezentului regulament. 

Art. 28. -  Animalul/animalele  nesupravegheate,  depistate  pe  alte  terenuri decât cele 

destinate păşunatului, respectiv,   fâneţe sau terenuri cultivate, vor fi aduse la sediul Primariei 

Răducăneni  iar proprietarul sau organizatorul de stână/ciurda va achita taxa de gloabă după cum 

urmează: 

- bovine, cabaline adulte    -  1.000 lei/ cap  animal; 

- mânji şi vitei   - 250 lei/ cap animal; 

- ovine inclusive miei, caprine inclusive iezi   -  100 lei/cap animal ; 

- porci/purcei  -  100 lei/cap animal. 

Art.29. -  În cazul in care proprietarul animalului, organizatorul de stână sau de  

ciurda, din comună, nu se prezintă pentru achitarea taxei de gloaba in 3 zile, animalele vor fi 

valorificate prin abator autorizat iar contravaloarea acestora va intra in bugetul local al comunei. 

Animalele al căror proprietari sunt din alte comune, in caz de neprezentare in termen de cinci zile, vor 

fi valorificate in aceleaşi condiţii. 

Valorificarea animalelor se va face de către o comisie desemnata de primar prin dispoziţie.. 

Art.30. -  Constatarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament  se fac de către   

primarul  sau împuternicitul primarului   precum şi de organele   de poliţie. 

 Amenzile se fac venit la bugetul local. 

Art.31. -  Prezentul Regulament se completează cu prevederile Ordonanţei nr. 2/2001  privind 

regimul juridic al contravenţiilor. 

Art. 32. -  Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local. 

Art. 33. -  Prezentul Regulament intră în vigoare de la  data  aprobării   de către  consiliul local 

prin  hotărâre. 

 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL, 

BOTEZATU  GEORGEL                   
Contrasemnează 

p.  Secretar comună 

                                                                                                                                     cons. jur. Diana Maria  PUIU 

                                                                                                                 
 


