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Nr. 919/19.02.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativteritorială a comunei Cernat, județul Covasna

Primarul comunei Cernat,
Ținând cont de prevederile art. 6 alin.(5) din OUG nr. 34/2013 organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente, conform căreia „În vederea reglementării perioadelor și
condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de pășunat valabil pe întreg
teritoriul administrativ al unității administrativ teritoriale.”
Având în vedere prevederile,
Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-în baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
-în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂREȘTE:
Art.1 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare a pășunatului pe raza administrativteritorială a comunei Cernat, județul Covasna, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Cernat şi compartimentele de specialitate din subordine.
Cernat la 19.02.2021
Primar
Rákosi Árpád
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Nr.920/19.02.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe
raza administrativ-teritorială a comunei Cernat, județul Covasna
Creșterea animalelor constituie o preocupare importanta pentru o parte a locuitorilor din
comuna Cernat drept pentru care este necesara exploatarea rațională a pajiștilor si pășunilor , prin
crearea unui cadru legal la nivel local pentru normele de pășunat care sa fie cuprinse într-un
Regulament.
Prevederile prezentului stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de animale privind
regimul de pășunat precum și reguli de exploatare a pajiștilor aparținând domeniului privat al UAT
Cernat.
Administrarea pajiștilor aflate în domeniul public și/sau privat al comunelor, orașelor,
municipiilor și al municipiului București se face de către consiliile locale, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Potrivit OUG 34/2013, sunt supuse regimului de organizare, administrare și exploatare
următoarele categorii de pajiști:
- pajiști proprietate publică a comunelor, orașelor, municipiilor și a municipiului București,
administrate de consiliile locale ale acestora;
- pajiști proprietate privată a comunelor, orașelor, municipiilor și a municipiului București,
administrate de consiliile locale ale acestora;
- pajiști proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;
Totodată, art. 6 alin. (5) din OUG nr. 34/2013 prevede că, în vederea reglementării
perioadelor și condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de pășunat valabil
pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ teritoriale. Primarul, prin aparatul de
specialitate, verifică respectarea măsurilor pentru folosința pajiștilor, în conformitate cu
prevederile normei metodologice.
Regulament stabilește drepturile și obligațiile deținătorilor de animale privind regimul de
pășunat, reguli de exploatare a pajiștilor ( pășunilor şi fânețelor) de pe teritoriul administrativ al
comunei Cernat, obligațiile deținătorilor de animale, persoane fizice şi juridice, care au domiciliul
sau reședința în comuna Cernat, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la Registrul
agricol din cadrul primăriei comunei Cernat, precum şi alte drepturi şi obligaţii legate de deţinerea
animalelor.
Potrivit prevederilor art.14 din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție pășunatul neautorizat
sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat.
Din aceste considerente, pășunatul se va execută sub formă organizată pe baza unei
Autorizații de pășunat, conform modelului din anexa Regulamentului. Titularul autorizației de
pășunat va fi obligat la depunerea unor garanții bănești pentru acoperirea eventualelor pagube
cauzate de animale aflate în administrarea sau în proprietatea sa. Suma garanției bănești este de
20 de lei / ovine, caprine, 50 de lei/bovine care se depune într-un cont bancar deschis de titularul
autorizației la o bancă comercială, împuternicind o persoană din Comisia de specialitate pentru
inventarierea pagubelor produse de animale.

Prin Dispoziția primarului va fi înființat Comisia de verificare a modului de desfăşurare a
pășunatului, care va avea în componență primar/viceprimar, angajați al primăriei, medicul
veterinar de circumscripție/ reprezentantul direcţiei sanitar veterinare, proprietarii terenurilor pe
care se desfăşoară păşunatul și doi consilieri locali.
Prevederile HCL Nr. 14/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de
411,86 ha pășune domeniul privat al comunei Cernat rămân în vigoare, pentru perioada
contractelor încheiate în condițiile hotărârii.
În acest sens am elaborat un proiect de hotărâre care se propune dezbaterii şi adoptării
consiliului local.

Cernat la 19.02.2021
Primar
Rákosi Árpád
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Nr.921/19.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe
raza administrativ-teritorială a comunei Cernat, județul Covasna

Având in vedere prevederile:
- OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si
pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18/1991;
- HG nr 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru
modificarea si completarea legii fondului funciar nr.18/1991;
Regulamentul de organizare a pășunatului în comuna Cernat tratează normele privind
regimul de pășunat, obligațiile parților implicate in desfășurarea pășunatului precum si sancțiunile
ce se aplica in cazul încălcării prevederilor acesteia.
Consideram ca sunt îndeplinite condițiile legale de forma și conținut, drept pentru care
propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al comunei Cernat proiectul de hotărâre având
ca obiect aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului în comuna Cernat.
Fákó Alpár-Attila
Consilier la Compartimentul cadastru şi agricultură
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HOTĂRÂREA NR. 29/2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativteritorială a comunei Cernat, județul Covasna
Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
26 mai 2021,
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul
comunei Cernat,
Luând act de sesizăriile referitoare la prezența animalelor din fauna sălbatică, a urșilor în
intravilanul comunei Cernat și adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 6670/2021;
Având în vedere prevederile art. 24, art. 26 alin. (1) şi (1^1) şi art. 34 ale Legii nr. 407/2006
a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.
215/2008, Legea nr. 149/2015 şi Legea nr. 184/2017,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a), ale art. 45 alin (1), precum şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂREȘTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare a pășunatului pe raza administrativteritorială a comunei Cernat, județul Covasna, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Cernat şi compartimentele de specialitate din subordine.
Cernat la 26.05.2021
Președintele de ședință
Vén Gábor
Difuzarea:
1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local
1 ex.la domnul Primar
1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna
1 ex.la afişare

Contrasemnează
Secretar general
Kocsis Csilla Bea

COMUNA CERNAT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNAT

Anexă la HCL nr. 29/2021

REGULAMENT
de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a
comunei Cernat

CAP.I .
PRINCIPII GENERALE

Art.1.Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de
animale privind regimul de pășunat, reguli de exploatare a pajiștilor ( pășunilor şi fânețelor) de
pe teritoriul administrativ al comunei Cernat.

Art.2. Regulamentul stabilește obligațiile deținătorilor de animale, persoane fizice şi
juridice, care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Cernat, privind înregistrarea animalelor
deţinute în gospodărie la Registrul agricol din cadrul primăriei comunei Cernat, precum şi alte
drepturi şi obligaţii legate de deţinerea animalelor.

CAP.II.
ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI
AUTORIZAȚIA DE PĂȘUNAT

Art.3. (1) Păşunatul se execută sub formă organizată pe baza unei Autorizații de pășunat,
conform modelului din anexa, ce face parte integrantă din prezentul regulament.
(2) Orice altă formă de deţinere a animalelor se consideră pășunat clandestin şi contravine
prevederilor prezentului regulament.

Art.4.(1) Terenurile pe care se poate organiza pășunatul sunt exclusiv cele care au
categoria de folosință pășune sau, după caz, terenurile neutilizate pentru cosit cu categoria de
folosință fâneață, cu excepțiile prevăzute de prezentul Regulament.
(2) Terenurile ce pot fi folosite pentru pășunat pot fi cele aflate în proprietatea
privată/publică a comunei Cernat, în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.
(3) Pe baza solicitărilor bine justificate, cu aprobarea Primăriei comunei Cernat se poate
organiza pășunatul pe fânețele neutilizate pentru cosit, dacă există acordul scris al proprietarilor,
iar efectivul de animale nu depășește limitele stabilite de lege, adică 1 UVM/ hectar.
(4) Este interzis pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24
aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține
cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se
pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială, în conformitate cu art. 23
din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.
(5) Pe tot anul este interzis pășunatul în afara amplasamentului stabilit prin autorizația de
pășunat.

Art.5. (1) Pășunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de pășunat
considerându-se pășunat clandestin.
(2) În scopul asigurării unui pășunat raţional pe tot parcursul anului, se va ţine cont de
capacitatea de păşunat, ciclu de păşunat, încărcătura optimă.
a) Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o pășune o poate susţine pe
termen nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe un hectar
de pășune la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă.
b) Ciclu de păşunat se referă la numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o
suprafaţă de pășune, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la
introducerea lor la păşunat pe aceeaşi suprafaţă.
c) Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/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. 6. Autorizația de pășunat, se poate solicita de către preşedintele asociaţiei
crescătorilor de bovine, preşedintele asociaţiei crescătorilor de ovine, reprezentanţii grupurilor
de gospodării, şefii de stână sau deţinătorii de animale.

Art.7.(1) Pentru eliberarea autorizaţiei de păşunat, solicitanții au obligaţia de a înainta
Primăriei Cernat următoarele documente :
- contractul de păşunat încheiat între părţi sau orice alt titlu pe baza căriua deține terenul
respectiv;
- copii după actele de identitate ale persoanelor care vor lucra la stână;
-descrierea locului unde va fi amplasat stâna;
-dovada scrisă a informării regulamentului de păşunat cu lucrătorii /ciobani;
(2) Pe baza actelor depuse şi după verificarea acestora, se emite Autorizaţia de păşunat
în termen de 5 zile lucrătoare.
(3) Cererea pentru acordul proprietarilor terenurilor unde se organizează păşunatul
trebuie depusă în scris la până la data de 1 martie a anului în care se organizează păşunatul.

Art.8. Pentru o utilizare optimă, durabilă a pajiştilor, managementul păşunatului se face:
- un număr suficient de animale care să utilizeze pe deplin masa 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.

Art.9. (1) Planificarea 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.

(2) 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.
(3) Orice nerespectarea în gestionarea pajiştilor produce reduceri cantitative şi calitative
de masă verde şi creşte riscul degradării păşunii.

Art.10. Perioada de păşunat începe de la 1 aprilie până la 25 noiembrie în cazul ovinelor,
sau, după caz, conform perioadelor indicate în amenajamentul pastoral.

Art.11. Părăsirea locului desemnat pentru păsunat este interzis înainte de data de 01
octombrie a anului în curs, cu excepția următoarelor cazuri:
a) în cazul în care, datorită secetei, pe trupul de păşunat stabilit în contract se manifestă
lipsa apei şi a hranei, sau în caz de ninsori şi temperaturi scăzute. În aceste cazuri se vor notifica
Primăria comunei Cernat. Acest demers trebuie precedat de o înștiințare scrisă formulată de
către fermier în care se prezintă situaţia existentă. Situația prezentată va fi verificată apoi de către
reprezentanţii Primăriei Cernat desemnați de primar, împreună cu proprietarii terenurilor.
b) după data de 15 septembrie turmele a căror păşune se situează în mijlocul fondului
forestier sau în imediata vecinătate a acestora, pot părăsi locul desemnat cu anunţarea prealabilă
a primăriei și a proprietarului pășunii. Această anunțare constă într-o cerere scrisă prin care se
specifică unui nou loc de păşunat.
c)în cazul în care pe trupul de păşune stabilit în contractul de păşunat nu există posibilitate
de adăpare a animalelor, deplasarea acestora la un alt loc de adăpare care are traseu prin fond
forestier se poate face numai cu aprobarea organelor silvice.

Art.12. Excepţie de la termenele menţionate la art.11 si art.12 se aplică doar în cazul în
care pentru terenurile închiriate se stabilesc, pe baza unor documentaţii specifice, alte intervale
de utilizare a acestora.

Art.13.Este interzis pășunatul pe toată durata anului pe fânețele productive şi culturile
agricole pe tot teritoriul comunei Cernat, cu excepția situației prevăzute la art. 4 alin. (4).

Art.14.(1) Proprietarul terenului poate solicita de la chiriaş depunerea unor garanţii
băneşti de bună gestiune şi întreţinere a acestora.

(2) Titularul autorizatiei de pășunat este obligat la depunerea unor garanții bănești pentru
acoperirea eventualelor pagube cauzate de animale aflate în administrarea sau în proprietatea
sa.
(3) Suma garanției bănești este de 20 de lei / ovine, caprine, 50 de lei/bovine care se

depune într-un cont bancar deschis de titularul autorizației la o bancă comercială, împuternicind
o persoană din Comisia de specialitate pentru inventarierea pagubelor produse de animale.
(4) Eventualele pagube cauzate în culturile agricole, în pădurile limitrofe pășunilor etc. se
constata de o Comisia de specialitate pentru inventarierea pagubelor produse de animale.,
denumită în continuare Comisia de constatare, alcătuită din specialiștii în domeniu, angajați al
primăriei și consilieri locali, care pe baza unui proces-verbal de constatare poate dispune
achitarea contravalorii pagubelor din suma depusă de cel care se găsește vinovat de producerea
pagubei, cu anunțarea prealabilă a titularului.
(5) Membrii comisiei vor fi desemnați prin dispoziția Primarului comunei Cernat.

Art.15. Este interzis păşunatul pe raza unităţii administrativ teritoriale a comunei Cernat
a animalelor deţinute de persoanele care au domiciliul stabil pe raza altor localităţi, cu excepția
cazului în care există un contract de închiriere a pășunii, încheiat cu o persoană cine este
proprietar de pășune în comuna Cernat.

Art.16. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se
sancţionează conform prevederilor cap.V. din prezentul Regulament.

CAP.III
OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE (FERMIERILOR, PREŞEDINŢILOR DE ASOCIAŢII ,
DEŢINĂTORILOR DE STÂNĂ )

Art.17. Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliu sau
reşedinţa în comuna Cernat, care desfăşoară activităţi de păşunat, au următoarele obligaţii:
a) să aducă la cunoştinţa 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 înregistreze în Registrul agricol efectivele de animale;
c) să actualizeze datele declarate în Registrul agricol în cazul în care s-a schimbat numărul
efectivelor de animale;
d) să încheie contract de închiriere cu deţinătorii terenurilor, conform prevederilor
prezentului regulament; , iar în curpinsul contractului să fie stipulate toate sarcinile şi obligaţiile
avute de către părţi conform legislaţiei în vigoare privind păşunatul;
e) să solicite de la Primăria comunei Cernat autorizaţia de păşunat;
f) să verifice periodic, dacă păstorii şi responsabilii de stână respectă amplasamentul
stabilit în autorizaţia de păşunat;
g) să stabilească traseul ce trebuie parcurs până la amplasamentul de păşunat astfel încât
să evite încălcarea prorpietăţilor 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;
h) să nu efectueze păşunatul în fondul forestier, indiferent de forma de proprietate;
i) să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune;
j) să informeze responsabilii de stână şi ciobanii asupra interdicţiei de a păşuna pe
terenurile arabile (arabile propriu-zise, pajişti cultivate, grădini), terenurile destinate culturilor
furajere perene (trifoişti,lucerniere sau alte terenuri însămânţate cu diferite amestecuri de plante
leguminoase şi graminee perene), terenuri rămase temporar neînsămânţate şi pe orice alte
terenuri din aproprierea acestora;
k) să nu efectueze lucrări care să ducă la scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor fără
aprobările legale în vigoare;
l)să urmărescă permanent starea de sănătate a animalelor şi să anuţe imediat Primăria
comunei Cernat sau medicul veterinar de apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile;
m)să folosească doar câinii vaccinaţi şi care poartă jujeu cu dimensiunile stabilite de
legislaţia în vigoare, să deţină carnet de sănătate pentru fiecare câine şi să îi deparaziteze
periodic;

n)să nu folosească pentru paza turmei câini din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform
legislaţiei în vigoare;
o) să nu efectueze păşunatul în zonele de protecţie a fântânilor și etc apa potabilă ;
p) să nu efectueze păşunatul pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii;
q) să nu efectueze pășunat, să nu amplaseze stâne și locuri de târlire în ariile naturale
protejate fără aprobarea structurilor de administrare;
r) să nu efectueze pășunat în intravilanul şi în zonele de agrement turistic ale unităţii
administrativ-teritoriale al comunei Cernat.

CAP.IV.
OBLIGAŢIILE PĂSTORILOR ŞI RESPONSABILILOR DE TURME

Art.18.Responsabilii de turme şi păstorii sunt obligaţi :
a)să efectueze păşunat numai pe terenul închiriat şi totodată să respecte întocmai limitele
trupului de păşunat, să asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din
apropierea suprafeţelor repartizate pentru păşunat;
b)să respecte traseul parcurs până la amplasamentul de păşunat şi prevederile referitoare
la sezonul de păşunat;
c) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat
proprietarul (deţinătorul de animale) de apariţia sau suspiciunea unei boli;
d) să nu efectueze lucrări care să ducă la scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor fără
aprobările legale în vigoare;
e) să nu lase animalele nesupravegheate pe păşune;
f) să nu păşuneze noaptea;
g) să nu păşuneze pe terenurile arabile (arabile propriu-zise, pajisti cultivate, grădini),
terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoişti, lucerniere sau alte terenuri însămânţate
cu diferite amestecuri de plante leguminoase şi graminee perene), terenuri rămase temporar
neînsămânţate şi pe orice alte terenuri din aproprierea acestora;
h) să răspundă civil, contravenţional sau penal, după caz, pentru pagubele produse de
animale lăsate în grija sa;
i) să nu efectueze păşunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apă;

j) să nu efectueze păşunatul pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii;
k) să răspundă civil, contravenţional sau penal, după caz, pentru orice pagubă provocată
de câinii folosiţi la stână;
l) să nu folosească pentru paza turmei câini din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform
legislaţiei în vigoare, este interzis ca numarul căinilor sa fie mai mare decat cea prevazuta in lege
raportat la numarul de animale, căinii care însoțesc turmele vor purta jujeu regulamentar ca
formă și dimensiune la gât și vor deține dovada efectuării tratamentelor veterinare obligatorii.
m) să nu efectueze pășunat în intravilanul şi în zonele de agrement turistic ale unităţii
administratriv-teritoriale al comunei Cernat;

CAP.V.
OBLIGAŢIILE PRIMĂRIEI COMUNEI CERNAT

Art.19 Primăria comunei Cernat are obligația să emită, în termen de 10 zile de la
înregistrare, autorizaţia de păşunat în cazul în care toate formalitățile şi demersurile corespund
prevederilor prezentului regulament și a legislației în vigoare.

Art.21 (1) Pe baza sesizărilor, reclamațiilor scrise depuse de persoanele păgubite Primăria
comunei Cernat are obligația să asigure sprijin prin Comisia de specialitate la inventarierea
pagubelor produse de animale.
(2) Toate verificările şi inventarierea pagubelor se vor face în prezenţa obligatorie
proprietarilor de terenuri păgubiți.

Art.22. Prin Dispoziția primarului va fi înființat Comisia de verificare a modului de
desfăşurare a păşunatului, care va avea în componență primar/viceprimar, angajați al primăriei,
medicul veterinar de circumscripţie/ reprezentantul direcţiei sanitar veterinare, proprietarii
terenurilor pe care se desfăşoară păşunatul și doi consilieri locali.

CAP.VI.
SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

Art.23. (1)Potrivit prevederilor art.14 din OUG nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţii
următoarele fapte:
a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat;
b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;
c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;
d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele
folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștea, cu excepția circulației cu
orice mijloace de transport în situații de urgență generate de calamități, accidente de orice
natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-uri sau mopede în vederea organizării de
activități sportive, de recreere și turism, cu acordul deținătorului sau al utilizatorului, în condițiile
legii;
e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu așa cum se prevede la art. 1 alin. (2);
f) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în vigoare;
g) concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor,
respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptățite potrivit prevederilor art. 9 alin.
(1) și (2);
h) amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără aprobările
legale în vigoare.
j) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (71).05/07/2014 - litera a fost introdusă prin Lege 86/2014.

k) neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui
an;
l) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii
disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii;
m) neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale
suprafețelor de pajiști permanente;
n) neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență.
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000
lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);
b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei
la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), e) și n);
c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei
la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c);
e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j).
f) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. k), l) și m).
(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează și cu sancțiunea
complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe
cheltuiala contravenientului.

Art.24. Potrivit prevederilor art. 23 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006 cu modificările ulterioare, în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se
interzic:
h) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoțitori de turme sau cirezi în fondurile
cinegetice, altfel decât vaccinați sau dehelmintizați-- încălcarea dispoziției se pedepsește cu
amendă de la 250 lei la 750 lei
i) circulația în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor de circulație publică în fondurile
cinegetice, fără acordul gestionarului -- încălcarea dispoziției se pedepsește cu amendă de la
1.000 lei la 3.000 lei;
k) permiterea însoțirii turmelor și cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale de către
câini însoțitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de deal și de 3
în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus numărul de câini se poate

suplimenta cu câte un exemplar indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în
zona de munte, 7 câini în zona de deal și 5 câini în zona de câmpie; turmele și cirezile de animale
mai pot fi însoțite de maximum 2 caini intorcatori care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu
în ureche; paza stânelor se poate asigura cu un număr nelimitat de câini care vor fi ținuți în țarc- încălcarea dispoziției se pedepsește cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

Art.25 Prevederile art.23, art.24 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.26. (1) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.23, art.24 din prezentul Regulament se
efectuează de către primar, viceprimar, reprezentanții Primăriei comunei Cernat numiţi prin
dispoziţia primarului, precum şi de către organele de poliţie, de către personalul salariat cu atribuții
în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic național și al gestionarilor
fondurilor cinegeticede ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de alte
persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul
autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.

Art.27. În situaţia în care fapta săvârşită întruneşte elemenetele constitutive ale unei
infracţiuni pentru constatarea şi aplicarea unei pedepse se vor sesiza organele de urmărire penală
în conformitate cu prevederile codului de procedură penală, sesizarea putând fi înaintată de către
orice persoană interesată.

CAP.VII.
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.28.(1) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen
de 30 zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, şi nu există posibilitatea executării silite, organul
de specialitate al unității administrativ-teritoriale va sesiza instanța judecătorească în a cărei
circumscripție domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării
contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ţinându-se seama de partea

din amendă care a fost achitată, în condițiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Amenzile se fac venituri la bugetul local.

Art.29. Împotriva proceselor verbale de contravenții se pot depune contestaţii în termen
de 15 zile de la comunicare la Judecătoria Târgu Secuiesc.

Anexa la Regulament

AUTORIZAŢIE DE PĂŞUNAT

Având în vedere solicitarea nr.______/_________________ înaintată de cu domiciliul în
comuna Cernat, județul Covasna identificat prin
şi
luând în considerare contractul de închiriere/ actul de deținere nr...................................
şi vizat de Primarul comunei Cernat la data de ........................................, prin prezenta se
autorizează păşunatul pe trupul de păşune/fâneţe identificate conform anexei grafice :

Nr.
crt.

Denumire trup de Vecinătăţi
păşunat

Suprafaţa

Proprietar

1
2
TOTAL

Pășunatul pe amplasamentul autorizat se desfășoară conform Regulamentului aprobat
prin HCL nr. ... /....... .

Efectivul de animale pentru suprafaţa închiriată este compusă din :
Categoria

Ovine

Caprine

Bovine

Cabaline

Deţinute
Primite
folosinţă

în

Total
Suprafaţa
necesară
conform
coeficient UVM

Nerespectarea prevederilor regulamentului privind organizarea păşunatului precum şi
exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cernat atrage
după sine revocare autorizaţiei şi aplicarea sancţiunilor conform celor stabilire prin Regulamentul
aprobat prin HCL nr.............................

Primăria comunei Cernat la data de .........................

PRIMAR ,
Rákosi Árpád

