ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA Nr. 50
privind modificarea Regulamentului de organizare a pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și
pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta
Coniliul local al comunei Hopârta, întrunit în ședință publică ordinară;
Luând în dezbatere:
- adresa Instituției Prefectului nr. 4200/1/G/SJ/II.C.2/04.03.2019 și înregistrată la primăria Hopârta
cu nr. 1970/07.06.2019.
Având în vedere:
- prevederile anexei nr. 2 din Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor
cadru de concesiune și încheiere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor,
orașelor, respectiv al municipiilor;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c) și alin (5) lit. b) art. 45 alin (3), art. 115 alin (1) lit. b)
și art. 123 alin (1), alin (2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu
modificările ți completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1
Se revocă articolele 6-10 din Regulamentul de organizare a pășunatului precum și
exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta aprobat în Hotărârea
Consiliului Local nr. 16 din 26 februarie 2019.
Art. 2
Articolul 6 din Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea pajiștilor
și pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta va avea următorul cuprins:
Drepturile locatarului:
- să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul contractului de
închiriere
Articolul 7 din Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea
pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta va avea următorul cuprins:
Drepturile locatorului:
- să inspecteze suprafețele de pajiști închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.
- să predea pajiștea locatarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent, pe bază de procesverbal;
- să solicite utilizatorului situația lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora și devizul aferent,
conform legislației în vigoare;
- să își dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajiște;
- să participe la recepționarea lucrărilor executate de către locatar pe pajiște și să confirme prin
semnătură executarea acestora.
Articolul 8 din Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea
pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta va avea următorul cuprins:

Obligațiile locatarului:
- să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul
prezentului contract;
- să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parțială
este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;
- să plătească chiria la termenul stabilit;
- să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
- să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
- să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de
fertilizare, anual;
- să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice
sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
- să restituie concedentului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin
egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
Articolul 9 din Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea
pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta va avea următorul cuprins:
Obligațiile locatorului:
- să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
- să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
- să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
- să constate și să comunice locatarului orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor
prezentului contract.
Articolul 10 din Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea
pajiștilor și pășunilor aflate în domeniul public al Comunei Hopârta va avea următorul cuprins:
Se admit să se practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale cu
încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de nouă voturi favorabile valabil exprimate, care
reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenţi şi 100 % din numărul consilierilor în funcţie.
Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentul Buget- contabilitate;
- Primarului comunei Hopârta;
- Asociația crescătorilor de taurine Hopârta
- un exemplar la dosar.
HOPÂRTA,

13 iunie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
Palcu Ioan Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETAR,
Roșca Camelia

Anexa nr. 1 la HCL nr. 50
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REGULAMENT
privind organizarea pășunatuluiprecum și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate
în domeniul public al Comunei Hopârta
CAPITOLUL I – PRINCIPII GENERALE
Art.1.
Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de animale
privind regimul de pășunat precum și reguli de exploatare a pajiștilor și a pășunilor de pe teritoriul
administrativ al comunei Hopârta.
Art.2.
Regulamentul stabilește obligațiile deținătorilor de animale, persoane fizice și juridice care au
domiciliu în Comuna Hopârta, privind înregistrarea animalelor deținute în gospodărie la registru agricol
precum și alte drepturi și obligațiuni legate de deținerea animalelor.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI
Art.3.
Pășunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de pășunat a animalelor se consideră
pășunat clandestin și contravine prevederilor prezentului regulament.
Art.4.
(1) Datele calendaristice de învoire a animalelor la păşunat se stabilesc, după cum
urmează:
- 1 aprilie pentru ovine şi caprine
Ovinele şi caprinele nu pot păşuna pe păşunile comunale anterior acestei date,
inclusiv pe pajiştile şi fâneţele propietate privată.
- 1 mai pentru bovine, bubaline şi cabaline
(2) Pe durata de păşunat se interzice păşunatul ovinelor şi caprinelor pe timpul nopţii.
(3) Păşunatul ovinelor şi caprinelor se va desfăşura în perioada 1 aprilie 20156 decembrie 2015.
(4) Păşunatul bovinelor se va desfăşura în perioada 1 mai - 15 noiembrie 2015.
Art.5.
După aceste date începe sezonul de stabulaţie, perioadă în care păşunatul este
interzis. Propietarii care deţin teren comasat în vederea păşunatului în timpul verii, pot să-l păşuneze şi
în timpul iernii fără a folosi şi terenul altor persoane fără acordul acestora.

CAPITOLUL III – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.6. Drepturile locatarului:
- să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul contractului de
închiriere.
Art.7: Drepturile locatorului:
- să inspecteze suprafețele de pajiști închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.
- să predea pajiștea locatarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent, pe bază de procesverbal;
- să solicite utilizatorului situația lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora și devizul aferent,
conform legislației în vigoare;
- să își dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajiște;
- să participe la recepționarea lucrărilor executate de către locatar pe pajiște și să confirme prin
semnătură executarea acestora.
Art.8: Obligațiile locatarului:
- să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul
prezentului contract;
- să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parțială
este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;
- să plătească chiria la termenul stabilit;
- să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
- să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
- să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de
fertilizare, anual;
- să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice
sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
- să restituie concedentului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin
egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
Art.9: Obligațiile locatorului:
- să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
- să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
- să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
- să constate și să comunice locatarului orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor
prezentului contract.
Art. 10:
Se admit să se practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale cu încărcătura
minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat
Art. 11:
Suprafaţa totală de păşuni comunale este de 920,68 ha.
Art. 12:
(1) Fapta propietarilor de animale şi a organizatorilor de turme care nu respectă
suprafeţele de păşunat repartizate pe localităţi, datele calendaristice stabilite pentru păşunat cuprinse în
Autorizaţia de păşunat , sau păşunează pe terenuri agricole propietate privată, constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei/faptă.
(2) În toate cazurile în care se stabilesc contravenenţii şi au fost produse pagube, la
amendă se adaugă şi valoarea pagubei produse, stabilită la preţul pieţei, prin proces verbal de constatare,
întocmit după o prealabilă evaluare, de comisia de evaluare a pagubelor, suma denumindu-se tarif fiscal
şi se va aproba ulterior pentru fiecare cultură în parte.
Art.13:
(1) Se constituie Comisia pentru coordonarea păşunatului, de evaluare a pagubelor

produse de animale, a constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor şi a modului de ducere la
îndeplinire a prezentei hotărâri, în următoarea componenţă:
1. Viceprimar- Oltean Vasile, consilier local din Vama Seacă
2. Inspector fond funciar- Szabo Francisc
3. Consilier încasări – Moldovan Maria Daniela
4. Consilier Hopîrta- Roşian Vasile
5. Consilier Silivaş-Hanu Vasile
6. Consilier Şpălnaca- Năndrean Gheorghe Nicuşor
7. Consilier Turdaş- Dan Gheorghe
(2) Comisia va informa în scris Primarul comunei Hopârta despre modul de respectare
a prezentei hotărâri.
(3) La constatarea pagubei vor fi prezenţi persoana responsabilă de producerea pagubei,
propietarul animalului, păgubitul şi consilierul local care reprezintă localitatea unde s-a produs paguba.
Art.14:
(1) Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme organizate pe teritoriul comunei
Hopârta. Se interzice păşunatul individual şi în grupuri răzleţe, cu paznici ocazionali, indiferent de
propietatea păşunii sau a terenului respectiv pe care păşunează animalele.
(2) Organizatorii de turme vor folosi îngrijitori care vor fi luaţi în evidenţă de către
Postul de Poliţie şi Primărie şi care vor fi instruiţi de modul în care vor păşuna animalele.
(3) Organizatorul de turmă va da declaraţie de asumare a răspunderii faţă de
integritatea culturilor din imediata apropiere a amplasamentului păşunii.
(4) Este interzisă lăsarea nesupravegheată a animalelor pe marginea drumurilor,
şanţurilor, terenurilor pustii.
(5) Animalele lăsate nesupravegheate pe terenuri agricole propietate privată, pot fi
reţinute pe un timp de 48 de ore, pentru care se stabileşte taxă de gloabă de 40 lei/cap bovină sau pentru
5 capete ovine. După acest termen animalele pot fi valorificate conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.
Art.15 :
Stabileşte parcelele de păşunat , pe localităţi şi specii, astfel:
- Hopârta - pentru bovine GĂVĂNATE- 51 ha
- pentru ovine GĂVĂNATE- 15 ha
COASTA CIONŢII – 25 ha
COASTA SATULUI- 31 ha
RÂNDIC- 17 ha
- Silivaş - pentru bovine NEŞVELDEA- 30 ha
- pentru ovine NEŞVELDEA – 54 ha
BANŢA- 158 ha
- Turdaş - pentru bovine STOINĂ- 56 ha
CLOCITA-30 ha
- pentru ovine HUMĂ- 20 ha
SUB COASTĂ -43 ha
ALGHIORI -83 ha
- Şpălnaca- pentu bovine ŢÎCLU- 33 ha
- pentru ovine ŢÎCLU- 13 ha
IZVOR- 80 ha
- Vama Seacă- pentru bovine GRUIEŢE – 92 ha
- pentru ovine GRUIEŢE – 40 ha

Art.16:
Constituie contravenţii la prezenta hotărâre, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a
următoarelor fapte:
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara
perioadei stabilite la articolul 3;

b) intoducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite
prin contract;
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor
prevăzute prin contract;
d) circulaţia pe pajişti cu orice mijloace de transport, inclusive cu
atelaje,decât cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea;
e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu
f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
g) concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat
al comunelor, oraşelor respective al municipiilor unor personae care nu sunt îndreptăţite la pajişte.
h) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă
pajişte fără aprobările legale în vigoare;
Contravenţiile prevăzute la art.16 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 3 000 lei la 6 000 leipentru personae fizice, respective cu
amendă de la 25 000 lei la 50 000 lei pentru personae juridice, faptele prevăzute la lit. f);
b) cu amendă de la 500 lei la 1. 000 lei pentru persona fizică, respective cu
amendă de la 4 000 lei la 8 000 lei pentru persoana juridică , faptele prevăzute la lit.a),d) şi e);
c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru personae fizice,respective cu
amendă de la 2 000 lei la 4 000 lei pentru personae juridice faptele prevăzute la lit. b),c).
d) cu amendă de la 1 000 lei la 3 000 lei, faptele prevăzute la lit.g)
e) cu amendă de la 5 000 lei la 10 000 lei, fapta prevăzută la la lit. h)
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