
JUDETUL GORJ

COMUNA TURCINE$TI
CONSILIUL LOCAL

I{OTARARE
privind aprobarea regulamentului de organizare a

in comuna 'furcinesti, Judetul Gorj

Consiliul local al comunei Turcinegti, judelul Gorj;
AvAnd in vedere:

- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- rapoartele comisiilor de specialitate.
- prevederile aft.3lit. b) si art. 5 alin. l, din O.G. nr.3412013
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
nr. l8/1991;
- prevederile art. 8 alin. I si 3 din H.G. 1064/2013 nrivind
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urqenta a
organizarca, administrarea si exploatarea pajistilor
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Tinand seama de adresa nr.2292103.03 .2020 emisa de catre A
Agricultura- Centrul Judetean Gorj;

In temeiul art. 129 alin.(1) si 139 alin.(1) din OUG 5712019

HOTARASTE

Art.1. Se aproba regulamentul de organizare a pasunatului
Gorj, conform anexei, care face parte integranta din prezenta

Art,2. Prezenta hotarare va fi comunicatd de cdtre
primarului comunei APIA Gorj gi InstituJiei Prefectului-Judeful

public6 a

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Nr. 16

Data:31.03.2020

or ganizarca, administrarea
etarea Lesii fondului funciar

Normelor metodologice
ui nr. 34i2013 privind

si pentru modificarea si

de Plati si Interventie oentru

vind Codul administrativ;

comunaTurcinesti, Judetul

Comunei Turcinesti,

Prezenta hotdr6re a adoptatd in gedinla ordinard
local din data de 31.03.2020,

cu un numd.r de I volvri pentru, exprimate din nr.
prezenli la $edintrd gi din totalul

de 11 consilieri in funcJie.

total de 11 consili

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Cj. Serbu Claudiu Daniel



Anexa la FICL nr. 16/31,03.2020

R-EGULAMENT
Cu privire la modul de organizare a pasunatului in comuna

CAP. I, PRINCIPII GENERALE

Art. l. Prevederile prezentului regulament stabilesc
animale privind regimul de pasunat precum si reguli
administrativ al comunei Turcinesti;

de exp

Art. 2 . Regulamentul stabileste obligatiile detinatorilor de
din comuna Turcinesti, privind inregistrarea animalelor detinute rn
Registrul agricol , banca de date si evidente funciare agricole,
alte drepturi si obligatii legate de detinerea animalelor.

CAP. II. ORGANIZAREA PASUNATULUI

Art, 3. Pasunatul este admis numai detinatorilor de animale
al exploataliilor) Pentru orice alta forma de detinere a
clandestin si contravine prevederilor prezentului regulament.

Art. 4. Pentru pasunile aflate in domeniul privat al comunei
inchiriere/concesiune, pentru suprafetele de pajisti disponibile
crescatorilor de animale , persoane fizice sau juridice avand
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie , pe
conformitate cu hotararile consiliului local.

Art, 5. Tarilele de pasunat se stabilesc prin Hotarare a Consiliului

Art. 6 . (1) Pe tot parcursul anului este interzis pasunatul in afara

(2) Accesul pe suprafetele de pajisti disponibile este admis numai
in RNE fara restante la plata taxelor si impozitelor locale.

Art.7 . Sezonul de pasunat incepe la 01 mai si se desfasoara
bovinelor si de la 2l aprilie pana la l5 noiembrie in cazul

Art, 8. Este interzis pasunatul pe toata durata anului pe
comunei Turcinesti.

Art. 9 . Proprietarul animalelor raspunde de eventualele pagube in urma pasunatului.
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Art. 10. (1) Este interzisa deplasarea animalelor n
drumurile judetene, comunale si satesti de pe teritoriul comunel.

(2) Fiecarui detinator de animale ii revine obligatia ca dimineata
inspre si de la pasune.

Art. 11. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament
sanctioneaza conform prevederilor cap. V din prezentul Regulam

CAP.III. OBLIGATIILE DETINATORILOR DE ANIMALE

Art.12. Detinatorii de animale, persoane fizice si persoane juri
resedinta in comuna Turcinesti , sunt obligatii:

-sa inregistreze la RNE si Compartimentul Registrul Agricol, efect
-sa actualizeze datele declarate RNE si Compartimentul Registrul

schimbat numarul efectivelor de animalet
-sa nu lase nesupravegheate animalele pe pasune;
-sa achite amenda in cazul in care incalca prevederile prezentului

CAP.IV. OBLIGATIILE PASTORILOR SI RESPONSABILILO

Art.13. Pastorii sau responsabilii de turme sunt obligati:

a). Sa respecte intocmai prevederile referitoare la sezonul de
pasunat;

b). Raspunde civil ,contraventional sau penal pentru pagubele
nesupravegheate;
c). Raspunde solidar pentru pagubele produse de aninLale din neglij

CAP.V. OBLIGATIILE CONSILIULUI LOCAL

Art.14. Sa acorde sprijin prin compartimentul agricol de
produse de animale.
Art.l5. Sa aplice sanctiuni impotriva celor care nu respecta

CAP.VI. SANCTIIINI SI CONTRAVENTII

Art.16. In contextul prezentului Regulament, constituie infractiune

-distrugerea unor culturi care au alta destinatie, prin pasunat
pasunatul pe suprafete de teren ce apartin altor proprietari fara
pedepsesc conform prevederilor legale in vigoare.

Art.17. (1) In contextul prezentului Regulament constituie

a) - introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei stabilite pasunat;
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b) - circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport ,incl
deteriorarea acestora, exceptie facand utilajele folosite pentru
a pajistei;

c) - nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum
OUG nr.34l2013;

d) - arderea vegetatiei pajistelor permanente;
e) - scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand

obtinerea aprobarilor legale ;
(2) Contraventiile prevazute la alin.(l), se sa.nctioneaza conlb
urmeaza:

a) cu amenda de la 500-1000 lei , pentru persoana fizica,
la 8000 lei, pentru persoana juridical, faptele p revazute la lit.e..
b) cu amenda de la 3000-6000 lei , pentru persoana fizica,

la 50000 lei, pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit.d;
c) cu amenda de la 5000 la 10000 fapta prevazuta la lit.e);
se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand
aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala eontraveni
Art.18. Aplicarea sanctiunilor prevazute la art.17 din
catre organele de specialitate ale primariei Turcinesti ,
comunei, precum si de organele de politie.

CAP.VI. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.19. Pentru prevenirea pasunatului ilegal se pot efectua
formate din consilierii locali , lucratorii postului de politie
numiti prin dispozitia primarulur.
Art.20. Amenziile se fac venit la bugetul local .

Art,2l, Prezentul Regulament se completeaza cu legislatia
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

Cj, Serbu Cl iel


