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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Valea lui Mihai 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 

- prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, aprobată de Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare  şi ale Legii nr.72/2002 a zootehniei - republicată, 

- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic al României,cu modificările şi 

completările ulterioare, 

In baza art.36 alin.(4) lit. a, art.45 alin.l şi 5 şi art.115 alin.(l) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Valea lui 

Mihai, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se constituie comisia pentru exploatarea raţională a păşunilor şi 

izlazurilor comunale, precum şi pentru evaluarea pagubelor produse prin nerespectarea 

regulilor de păşunat, aplicarea taxei de gloabă, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, 

în următoarea componenţă: 

- Nyakó Iozsef - primar al oraşului Valea lui Mihai - preşedinte al comisiei 

- Karsai József-Attila - viceprimar al oraşului Valea lui Mihai 

- Dr. Lunczer János-Zoltán - medic veterinar 

- Kiss Balázs - inspector silvic în aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai 

- Egri György-László - inspector - Biroul cadastru şi agricultură din aparatul  

de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai 

- Horvath Sandor - consilier local 

- Nagy Laszlo -  consilier local 
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Art.3: Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Viceprimarul oraşului Valea lui Mihai. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor  

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- membrii comisiei de păşunat,  

- Poliţia oraşului Valea lui Mihai,  

- Biroul de buget-contabilitate, finanţe din cadrul Primăriei oraşului,  

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                         Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19 din 27 februarie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

               -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 
 

         

 

 

http://www.valealuimihai.ro/
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      ROMÂNIA                                                         ANEXĂ 

              JUDEŢUL BIHOR                                   la Hotărârea nr.19 din 27 februarie 2015 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

         

 

 

 

REGULAMENT 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente de pe raza administrativ 

teritorială a Oraşului Valea lui Mihai 

 

 

Art.1: Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile 

deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat, precum şi reguli de exploatare a 

pajiştilor şi păşunilor de pe teritoriul administrativ al oraşului Valea lui Mihai şi al tuturor 

terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale. 

Art.2: Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane 

fizice şi juridice care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Valea lui Mihai, privind 
înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la Biroul agricol din cadrul Primăriei 

oraşului Valea lui Mihai, precum şi alte drepturi şi obligaţii legate de deţinerea 
animalelor. 

Art.3: Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de păşunat 
a animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului 

regulament. Folosirea în alte scopuri decât cele de păşunat a terenurilor afectate 
păşunatului este interzisă. 

Art.4: (1) Sezonul de păşunat este de la 1 mai  la 31 octombrie ale fiecărui an 

şi este interzis în perioada 1 noiembrie – 30 aprilie. 

(2) Intrarea animalelor în păşune se va face conform graficului de păşunat. 

Păşunatul în afara perioadelor stabilite se consideră păşunat ilegal şi se va pedepsi 

conform actelor normative în vigoare.  

Art.5: (1) Este interzis păşunatul pe toată durata a anului pe fânețele, culturile 

agricole, sau alte terenuri pe tot teritoriul oraşului Valea lui Mihai, inclusiv pe 

proprietatea persoanelor fizice si juridice, fără acordul scris al acestora exprimat anterior 

desfășurării pășunatului.  

(2) Se interzice categoric schimbarea locului de păşunat stabilit prin acordul de 

păşunat, prin migrare pe alte păşuni sau terenuri, asupra cărora nu se deține un drept de 

pășunat sau utilizare de către proprietarul de animale. 

Art.6: 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. 
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Art.7: Suprafeţele de păşune excedente cuprinse în blocurile fizice aparţinând 

domeniului public/privat al oraşului Valea lui Mihai pot fi închiriate/concesionate prin 

licitaţie publică organizată în condiţiile legii, în baza hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Valea lui Mihai. 

Art.8: (1) Păşunatul animalelor se efectuează în baza unui acord de păşunat 

care este întocmit conform prezentului Regulament. 

(2) pe tot timpul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit 

prin acordul de păşunat. 

(3) Modelul acordului de păşunat este prevăzut în Anexa la prezentul 

Regulament şi face parte integrantă din acesta. 

Art.9: Deţinătorii de animale pot folosi păşunile aflate în proprietatea oraşului 

Valea lui Mihai, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a. animalele deţinute pe raza oraşului sunt înregistrate în registrul agricol; 

b. datele declarate la Biroul agricol sunt actualizate, în cazul în care s-a 

schimbat numărul de animale: 

c. animalele sunt vaccinate şi starea lor de sănătate este atestată prin 

certificat eliberat de medicul veterinar, animalele sunt identificate prin 

microcipare sau crotaliere 

e. au încheiat acordul de păşunat. 

Art.10: Deţinătorii de animale au următoarele obligaţii  

a. să înregistreze la Biroul agricol efectivele de animale; 

b. să actualizeze datele declarate la Biroul agricol în cazul în care s-a schimbat 

numărul de animale,să înregistreze animalele conform prevederilor legale;  

c. să încheie Acordul de păşunat conform prevederilor prezentului Regulament, 

d. să presteze contribuţia în muncă pentru întreţinerea păşunilor sau achitarea 

contravalorii acesteia; 

e. să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în acordul de păşunat; 

f. să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi 

amplasamentul de păşunat, 

g. răspund civil, contravenţional sau penal pentru pagubele produse de 

animalele lăsate în grija lor, 

h. să achite amenda în cazul în care animalul, proprietatea sa, a fost găsit în 

afara terenului desemnat pentru păşunat, în intervalul de 48 ore. 

Art.11: Responsabilii de turme sunt obligaţi: 
a. să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi 

amplasamentul de păşunat; 
b. să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune; 
c. răspund material pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lui, 
d. răspund material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa sa, 
e. răspund material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate la grija lui. 
f. au obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune 

primite în administrare, cu respectarea condiţiilor de agro-mediu după cum 
urmează : 

-  curăţirea suprafeţelor de păşuni de buruieni si altă vegetație  
invadatoare. 

-  nivelarea muşuroaielor şi drenarea suprafețelor mlăștinoase 
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-  strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe păşune 
-  schimbarea locurilor de pauză a animalelor din trei în trei zile, pentru 

a nu degrada excesiv terenul. 

Art.12: (1) Contribuţia în muncă pentru întreţinerea păşunilor se stabileşte în 

raport cu numărul de animalele învoite la păşunat, astfel: 

- bovine şi cabaline adulte  3 zile/cap 

- tineret bovin şi cabalin 6 luni-2 ani        2 zile/cap 

- ovine şi caprine până la 30 cap. 2 zile/cap 

- ovine şi caprine peste 30 cap 1 zi/cap 
(2) Crescătorii de animale care nu pot să efectueze contribuţia în muncă 

prevăzută, datorează contravaloarea în bani a acesteia, 
(3) Contravaloarea în bani a contribuţiei în muncă neprestată se stabileşte în 

suma de 15 lei/zi. 

Art.13: (1) Crescătorii de animale datorează taxă de gloabă care are caracter de 

sancţiune, pentru animalele lor duse la păşunat în următoarele condiţii: 

- nu sunt îndeplinite vreuna din condiţiile prevăzute la art.3 şi 4; 

- păşunatul în alte locuri decât păşunile repartizare ori în alte perioade decât 

perioada de păşunat stabilită; 

- animalele neridicate de la obor în termen de 24 ore vor putea fi vândute în 

piaţă; din valoarea obţinută pe animalul vândut se va reţine preţul de întreţinere şi alte 

cheltuieli ocazionate de găzduirea şi transportul animalului. 

(2) Se stabilesc următoarele taxe de gloabă: 

- bovine şi cabaline adulte 40 lei/cap 

- tineret bovin şi cabalin 1-2 ani 35 lei/cap 

- tineret bovin şi cabalin sub 1 an           30 lei/cap 

- ovine şi caprine adulte 20 lei/cap 

- tineret ovin şi caprin 15 lei/cap 
(3) Dacă se constată daune, la taxa de gloabă se va adăuga şi valoarea 

pagubelor produse şi stabilite pe baza procesului-verbal de constatare întocmit de către 

membrii comisiei constituite conform art.2 şi reprezentanţi ai organelor de poliţie. 

(4) Proprietarii de animale vor fi obligaţi să plătească despăgubiri persoanelor 
păgubite, la libera înţelegere a acestora, iar în caz de neînţelegere, litigiile sunt de 
competenţa instanţelor de judecată. 

Art.14: Contravaloarea contribuţiei în muncă pentru întreţinerea păşunii se 

achită anticipat, înainte de începerea sezonului de păşunat. 

Art.15: Veniturile realizate conform prevederilor prezentei, se folosesc la 

îmbunătăţirea producţiei de masă verde pe suprafaţa de păşunat. 

Art.16: Repartizarea suprafeţelor de păşunat: 

- pentru bovine şi cabaline - păşunea „Vizimalom", păşunea de pe strada 

Băncii şi de pe strada Zărandului 

- pentru ovine şi caprine - păşunea din parcela „Furko" şi parţial păşunea de pe 

strada Zărandului 
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Art.17: (1) Orice efective de animale, indiferent de specie, prinse în pagubă în 

locuri neautorizate pentru păşunat, indiferent dacă sunt proprietatea persoanelor fizice 

sau juridice din localitate ori din alte localităţi, vor fi imediat sechestrate şi reţinute 

maximum 24 de ore sub pază. 
(2) In cazul în care în acest timp, proprietarul nu se prezintă cu dovada 

achitării pagubei produse şi a taxei de gloabă, animalele vor fi valorificate prin societăţi 
autorizate. 

(3) Contravaloarea animalelor valorificate se face venit la bugetul local. 

Art.18: (1) Se interzice păşunatul în pădurile proprietate publică sau privată, 

pe terenurile degradate împădurite şi în perdelele forestiere de protecţie. 

(2) Distrugerea sau vătămarea arborilor, puieţilor ori lăstarilor prin păşunare în 

păduri sau zone în care păşunatul este interzis, şi se pedepseşte conform art. 109 din 

Legea nr.46/2008 - Codul silvic. 

Art.19: (1) Constituie contravenţie săvârşirea de către persoane fizice sau 
juridice a următoarelor fapte:  

a. păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara 
perioadei de păşunat şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei pentru persoana juridică 
(art.14 alin. (2) lit. b din O.U.G. nr.34/2013); 

b. introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite 
prin acordul de păşunat; 

c. neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor 
prevăzute în acordul de păşunat, 

d. circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, 
altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu 
excepţia circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate de 
calamităţi, accidente de orice natură, precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV - uri 

sau mopeduri  în vederea organizării de activităţi sportive, de recreere şi turism, cu 
acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii şi se sancţionează cu amendă 
de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 la 8.000 
lei pentru persoana juridică (art.14 alin. (2) lit. b din O.U.G. nr.34/2013); 

e. nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu şi se sancţionează cu 
amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 
la 8.000 lei pentru persoana juridică (art.14 alin. (2) lit. b din O.U.G. nr.34/2013); 

f. neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi 

înregistrarea animalelor şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; (art.42 

alin. (2) lit. e din Legea nr.72/2002) 

g. nerespectarea protecţiei animalelor şi se sancţionează cu amendă de la 500 

la 1.000 lei (art.42 alin. (2) lit. n din Legea nr.72/2002) 

h. omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul, deţinătorul sau 

organul competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat a cărui 

viaţă, sănătate ori integritate corporală este în primejdie şi se sancţionează cu amendă de 

la 250 la 500 lei (art.42 alin. (2) lit. o din Legea nr.72/2002) 
 

(2) Amenzile se achită la casieria Primăriei oraşului Valea lui Mihai şi se fac 

venituri la bugetul local. 
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(3) Prevederile prezentului articol se completează cu cele ale O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor modificată de Legea nr.182/2006. 

Art.20: În cazul degradării terenurilor agricole şi silvice, a împrejurimilor 

acestora, a distrugerii şi degradării culturilor agricole, când sunt întrunite elementele 

constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.41 alin. (1) lit. f din Legea nr.72/2002, 

art.107 din Legea nr. 18/1991 - privind fondul funciar, republicată, respectiv a art.217 

Cod Penal, vor fi sesizate organele de urmărire penală. 

Art.21: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către 
Primarul oraşului Valea lui Mihai, Viceprimarul oraşului Valea lui Mihai ori 
împuterniciţii acestora, de către poliţiştii de frontieră pentru faptele constatate în zona 
specifică de competenţă şi personalul abilitat de la Ocolul silvic. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.19 alin. (1) lit. f-h se face şi de 
către de personalul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne. 

Art.22: Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai.  

Art.23: Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă 

publică conform prevederilor art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                         Todor Maria  
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANEXA, 

VALEA LUI MIHAI                           la Regulament 
 

 

ACORD DE PĂŞUNAT Nr.    /_____________ 
 
 

I. PĂRŢI: 

Încheiat între: 

 

1. ________________ - viceprimar al oraşului Valea lui Mihai, pe de o parte, în calitate 

de împuternicit al Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai 

şi 

2. ______________________________  domiciliat în oraşul Valea lui Mihai, strada 

____________________________nr. __  judeţul Bihor, posesor al B.I./C.I. seria _____ 

nr._______________ C.N.P.__________________ eliberat de ____________________  

la data de  _____________ pe de altă parte în calitate de proprietar ( deţinător) de 

animale. 

II. OBIECTUL ACORDULUI 

Art.1: Subsemnatul ___________________________ proprietar(deţinător)de animale , 

mă oblig: să învoiesc la păşunat, în perioada stabilită următoarele animale: 

- bovine adulte _____________ cap 

- tineret bovin ______________ cap 

- ovine şi caprine ___________ cap 

- cabaline _________________  cap 

pentru  care  prezint  certificatul  de  sănătate  nr. ____________________   eliberat  de 

______________________________________________________________________ 

III. PERIOADA 

Art.2: Perioada pentru care animalele vor fi învoite la păşune este cuprinsă între 

______________________________________ 

Art.3: Perioada cuprinsă între __________________ este interzisă păşunatului. 

IV. PREŢUL 

Art.4: Proprietarul (deţinătorul) animalelor învoite la păşunat va achita la casieria 

Primăriei oraşului Valea lui Mihai, taxele stabilite prin hotărârea consiliului local. 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

Art.5: Primăria oraşului Valea lui Mihai, administratorul păşunii are dreptul:  

- întocmeşte graficul de păşunat şi urmăreşte ca acesta să fie respectat de toţi crescătorii 

de animale; 

- întocmeşte programele anuale şi de perspectivă privind îmbunătăţirea păşunilor prin 

înscrierea măsurilor concrete pentru fiecare an şi urmăreşte ca acestea să fie 

respectate. 

Art.6: Proprietarul/deţinătorul de animale are următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să înregistreze la Biroul agricol efectivele de animale 

- să actualizeze datele declarate la Biroul agricol în cazul în care s-a schimbat numărul 

de animale 
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- să folosească în condiţii corespunzătoare toate dotările de pe păşune; 

- să declare până cel mai târziu la 1 martie a anului în curs, toate animalele pe care le 

deţine şi pe care intenţionează să le declare la păşunat; 

- să respecte graficul de păşunat şi repartizarea suprafeţelor specificate în ACORD; 

- să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune 

- proprietarul animalelor va executa în perioada ____________________un nr. total de 

________ zile muncă pentru întreţinerea pajiştilor stabilite, 

- să prezinte certificatul eliberat de medicul veterinar cu privire la starea de sănătate a 

animalului şi la identificarea acestuia prin microcipare sau crotaliere. 

 

VI. PENALITĂŢI 

Art.7: Pentru depăşirea termenului stabilit în achitarea taxei stabilite pentru neefectuarea  

prestaţiilor în zile muncă se percepe o majorare de ……. % zi întârziere asupra sumei 

restante până la achitarea integrală a debitelor, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului 

în curs. 

Art.8: În cazuri de forţă majoră: ploi abundente, secetă, inundaţii, proprietarul de 

animale se obligă să respecte interdicţiile stabilite de specialiştii agricoli privind 

păşunatul, chiar dacă aceste interdicţii sunt în timpul perioadei de păşunat. 

VII.ALTE CLAUZE 

Art.9: Orice modificare în Acordul de păşunat se face cu acordul ambelor părţi.  

Art.10: Orice lucrări de investiţii pe păşune se vor putea executa numai cu acordul 

Primăriei oraşului Valea lui Mihai. 

Art.11: Refuzul sau întârzierea nejustificată la plata contravalorii volumului de muncă 

neefectuat, atrage executarea silită cu ajutorul organelor fiscale. 

Art.12: Neînţelegerile ivite între părţi, pe parcursul derulării Acordului se vor soluţiona 

pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluţionare pe calea instanţelor de judecată. 

Art.13: Acordul expiră de drept la încheierea perioadei de păşunat.  

Art.15: Prezentul Acord s-a încheiat în baza Legii nr. 72/2002 legea zootehniei, a 

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

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

aprobată de Legea nr.86/2014  şi a Regulamentului privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Valea lui 

Mihai aprobat de Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, nr. 19/2015 şi 

s-a întocmit în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte. 
 

 

 

VICEPRIMAR, PROPRIETAR, 

   __________________  ___________________ 


