
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA SIEUT , , 
CONSILIUL LOCAL 

REGULAMENT 
de organizare a pa~unatului pe raza administrativ-teritoriala a comunei ~ieut ~i pe pa~unile 

comunale montane, proprietatea comunei ~ieut, de pe raza administrativ-teritoriala a altor comune 

PREAMBUL 

Prezentul Regulament are in vedere prevederile legale in domeniu : 
- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 9i exploatarea paji~tilor permanente 9i 

pentru modificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificata ~i completata prin Legea nr. 
16/2016 privind aprobarea OUG nr.15/2015 pentru modificarea art. 2, lit.d din OUG nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea ~i exploatarea paji~tilor permanente 9i pentru modificarea 9i completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, precum 9i pentru modificarea 9i completarea OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 ~i pentru modificarea art. 2 din Leg ea 
nr. 36/1991 privind societatile agricole 9i alte forme de asociere in agricultura. 

- Legea nr.44/19.01.2018 pentru modificarea ~i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §i pentru modificarea §i 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

- Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §i pentru modificarea §i completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, actualizata. 

- Legea nr. 32/16.01 .2019 a zootehniei. 
Prezentul Regulament este intocmit : 
Tinand cont de prevederile art.6, alin.(5), ~i art. 9, din OUG nr. 34/2013 organizarea, 

administrarea 9i exploatarea paji~tilor permanente, conform careia: ,, in vederea reglementarii perioadelor 9i 
condif iilor de pa9unat, consiliile locale pot aproba regulamentul de pa9unat valabil pe intreg teritoriul 
administrativ al unitatii administrativ-teritoriale." , 

CAP. I. PRINCIPII GENERALE 

Art.1 . Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile ~i obligatiile detinatorilor de animale 
privind regimul de pa~unat precum 9i reguli de exploatare a paji~tilor (pa9unilor 9i fanetelor) de pe teritoriul 
administrativ al comunei $ieut 9i pe pa~unile comunale montane ale comunei $ieut de pe raza 
administrativ-teritoriala a altar commune, proprietate publica a comunei $ieut. 

Art.2. Regulamentul stabile~te obligatiile de\inatorilor de animale, persoane fizice 9i juridice care 
au domiciliul sau re9edinta in comuna $ieut , privind inregistrarea animalelor de\inute in gospodarie la 
Compartimentul Agricol - registrul agricol, in RNE, precum 9i alte drepturi 9i obligatii legate de detinerea 
animalelor. 

CAP. II. ORGANIZAREA PA~UNATULUI 

Art.3.(1) Pa~unatul se executa sub forma organizata,(cireada ciurda, turma) orice alta forma de 
pa~unat a animalelor se considera pa9unat clandestin ~i contravine prevederilor prezentului regulament. 

(2) Pa§unatul animalelor se face in comun, pe intreaga suprafata de pa~une, indiferent de 
suprafata inchiriata, fara a ingradi accesul animalelor, la sursele existente de apa din pa~unea 
respectiva. 

Art.4. In scopul asigurarii unui pa~unat rational pe tot parcursul anului, se va tine cont de 
capacitatea de pa~unat, ciclu de pa~unat, incarcatura optima. 



OM~-, 
(2) Capacitatea de pa~unat se refera la populatia maxima pe care o paji§te . svr{~ p 

termen nelimitat; numarul de animale care pot fi hranite pe intreg sezonul de pa§unat ~ ,~es. c;t\ tle\ 
paji§te la care se cunoa§te productia de furaje disponibila. ,; ,, 'f·"f ;/ 

(3) Ciclu de pa§unat se refera la numarul de zile in care animalele pa§u l ,:-' ,. f§ctiv' ,iti1 o 
suprafata de paji§te, precum §i timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren §i pa ~ a'l1:a rp-d~~e;Ya 
lor la pa§unat pe aceea§i suprafata. ' " 

(4) lncarcatura optima se refera la numarul de UMV/hectar(unitate vita mare) calculat in functie de 
productia vegetala §i cerintele nutritionale ale animalelor fara a produce daune compozitiei floristice §i 
faunei salbatice 

Art.5. ln sensul prezentului regulament, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a) iarba §i alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional 

pe pa§unile §i fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari §i 
suprainsamantari, din familiile de graminee §i de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor 
erbivore, pe baza carora se calculeaza productia, valoarea nutritionala a paji§tii §i capacitatea de pa§unat; 

b) faneata - suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta 
care, conform practicii agricole locale, este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru 
animale; 

c) unitate vita mare (UVM) - unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al 
fiecarei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale; 

d) utilizator - crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al 
exploatatiilor care desfa§oara activitati agricole specifice categoriei de folosinta paji§ti conform clasificarii 
statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala §i animala; 

e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) - colectia de date in format electronic care cuprinde 
informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania, potrivit Ordinului pre§edintelui Autoritatii 
Nationale Sanitare Veterinare §i pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare pentru implementarea procesului de identificare §i inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor §i 
bovinelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

n detinatori de paji§ti - titularii dreptului de proprietate, ai altar drepturi reale asupra acestora sau 
cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari ai paji§tilor permanente; 

g)schimbarea destinatiei suprafetelor de paji§te - schimbarea categoriei de folosinta a 
paji§tilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta paji§te. 

Art.6. Folosirea §i exploatarea paji§tilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole §i de mediu, 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art.7. Suprainsamantarea paji§tilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere 
perene din familiile de graminee §i leguminoase sau amestecuri ale acestora. Suprainsamantarea paji§tilor 
cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din 
respectivele arii protejate. 

Art.8(1) Planificarea succesiunii de pa§unat a tarlalelor se face astfel incat paji§tea sa ramana in 
limitele productive stabilite cantitativ §i calitativ. Pentru a preveni reducerea potentialului productiv al paji§tii 
§i afectarea calitatii acesteia se planifica pa§unatul tuturor tarlalelor. 

(2) Pentru a preveni pa§unatul excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a pa§unii, 
scaderea productiei de iarba §i a cantitatii de iarba consumata de animale in ciclurile urmatoare de pa§unat, 
trebuie sa se asigure o densitate optima pe intreaga suprafata. 

(3) Orice nerespectarea in gestionarea paji§tilor produce reduceri cantitative §i calitative de masa 
verde §i cre§te riscul degradarii pa§unii. 

Art.9(1 )Pentru punerea in valoare a paji§tilor comunale si pentru folosirea eficienta a acestora, 
comuna $ieut, prin primar, in conformitate cu hotararile Consiliul local, in baza cererilor crescatorilor de 
animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE, incheie contracte de inchiriere, Tn 
conditiile legii, pentru suprafetele de paji§ti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in 
exploatatie." 



(2) Parcelele de exploarare, existente pe suprafatele de pa~une eligibila, stabw ~!in°Mtl($ ' 
raman acelea~i pana la aprobarea amenajamentului pastoral. II :,. !fJ -r 

(3) Parcelele de exploarare, existente pe suprafatele de pa~une eligibila, stabili~i, i I ni1l u L~i 
libere de contract, se vor inchiria, conform prevederilor legale in vigoare. -:i.~ 1 ,,l t~ 

(4) Pa~unile comunale din zona de deal ~i colinara(pe raza administrativ-teritoria ~ CR,
1 

• ',\ rre1c;, i .ut, 
satele $ieut, Rustior, Sebi~ ~i Lunca), sunt destinate pentru pa~unatul cu bovinelor ~i caballffelor~~Wse 
va face incarcatura, cu aceasta specie de animale. 

(5) Pa~unile comunale din zona montana(pe raza administrativ-teritoriala a UA T-urilor Dumitrifa -
Judeful Bistrita-Nasaud, Vatava - Judeful Mures, Toplita si Bilbor - Judeful Harghita, $arul- Dornei - Judetul 
Suceava) sunt destinate pentru pa~unatul cu tumele de ovine ~i caprine, bovine ~i cabaline, pe care se va 
face incarcatura, cu aceasta specie de animale. 

Art.10 Potrivit art.9, alin. (3), din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administraea si exploatarea 
pajisitilor permanente si pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr.18/1991, Consiliul local al 
comunei $ieut, va hotara cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere, conform prevederilor 
legale in vigoare." 

Art.11 Anual, pana la data de 1 Martie, primarul comunei $ieut, verifica respectarea incarcaturii de 
animale/ha/contract, in corelare cu suprafe\ele utilizate, ~i stabileste disponibilul de paji§ti ce pot face 
obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare. 

Art.12 Lucrarile de intre\jnere a paji§tilor §i a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre 
crescatorii de animale care folosesc paji~tile. Condi\iile §i nivelul acestor lucrari vor ti cuprinse in contracto1 
de concesiune/inchiriere, intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al Ministrului 
agriculturii §i dezvoltarii rurale §i al ministrului dezvoltarii regionale §i administratiei publice. 

Art.13 Resursele financiare rezultate din administrarea paji~tilor proprietate publica sau privata a 
comunei $ieut se tac venit la bugetul local al comunei. 

Art.14 In vederea incheierii contractelor de inchiriere sau concesiune a paji§tilor aflate in domeniul 
public/privat al comunelor, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale vor depune la 
compartimentul agricol din cadrul primariei Sieut, documente care atesta ca animalele din speciile bovine, 
ovine, caprine §i ecvidee pentru care solicita 'sup~afete de paji§ti, sunt inscrise in RNE. 

Art.15 Capacitatea de pa§unat se stabile§te de catre Compartimentul agricol din cadrul aparatului 
de specialitare al primarului comunei $ieut §i se aproba de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale 
in vigoare, §i se transmite la consiliul judetean. 

Art.16 Pretul prevazut in contractele de concesiune/inchiriere pe hectar se aproba, in condi\iile legii, 
de catre consiliile locale, in func\je de capacitatea de pa§unat §i de pretul mediu al masei verzi comunicat 
de consiliul judetean. 

Art.17(1) Utilizatorii de paji§ti au obliga\ia sa respecte incarcatura de animale pe hectar stabilita. La 
o densitate sub nivelul minim stabilit, animalele consuma selectiv plantele, promoveaza performante 
economice individuale, dar acest fapt nu conduce la productivitate maxima de produse animaliere pe hectar. 

( 2) incarcatura redusa de animale pe paji§te conduce la: 
- nerealizarea poten\jalului economic al paji§tii, 
- paji§tilor care nu sunt utilizate Ii se moditica compozi\ia floristica §i le scade productivitatea, 
- unele specii de plante furajere dorite pot ti inlocuite de altele fara valoare nutritiva, 
- biodiversitatea se reduce datorita pa§unatului redus. 
(3) Depa§irea incarcaturii optime de animale pe paji§te conduce la: 
- performante economice §i productive reduse ale animalelor, 
- furaje de calitate inferioara §i cantitate redusa, 
- Tnlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritiva mare cu specii mai putin valoroase, 
- aparitia §i cre§terea golurilor in zonele de pa§unat preferate, 
- imboga\jrea focalizata cu fertilizanti prin eliminarea dejec\iilor de catre animale, 
- introducerea de alte specii de plante care nu cresc in mod traditional in zona provenite de la 

furajarea suplimentara cu fan sau alte seminte, 
- distrugerea vegeta\iei §i a texturii solului prin calcarea de catre animale §i prin transportul de furaje 

suplimentare. 



pentru plante, Tnaltime minima ~i grad de acoperire a solului. * ~ :/~~ 
- prin asigurarea monitorizarii pa§unatului §i oprirea acestuia Tnainte de a se ajui ge ~®lt~ ·ti . e 

Art.18 Lucrarile de TntreUnere a pa§unilor, precum §i a utilitatilor zoopastorale e" O[ f~ t~ de 
catre fiecare utilizator pe suprafata de pa~une repartizatii, sumele incasate ca subv , t JC nlfli11ra ;,-~ , 
suprafata fiind utilizate Tn acest scop. l \~1'!>:r,,, (~ // ' 

Art.19 (1) Lucrarile care urmeaza a fi efectuate pe pasune se tac dupa consult~ ~"51· ~tobijrea 
consiliului local, in urma vizualizarii de catre Comisia Buget, Finante si Agricultura a consiliulu fu&al·$}etif 

(2) Receptia lucrarilor executate se va face Tn prezenta membrilor Comisiei stabilita prin Hotarire a 
consiliului local $ieut §i a utilizatorului pa§unii pe baza unui proces - verbal de receptie a lucrarii. 

(3) La receptia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate pe suprafetele de pa§une se var 
prezenta de catre utilizatori, situatia lucrarilor executate §i documentele justificative. 

Art.20 In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §i pentru modificarea §i 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe paji§ti se pot amplasa constructii care deservesc activitati 
agricole, cu respectarea legilor Tn vigoare, respectiv: 

a) adaposturi pentru animale, anexe gospodare§ti ale exploatatiilor agricole pentru mulsul sau tunsul 
animalelor, pentru ma§ini agricole §i utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum §i adaposturi temporare §i 
umbrare pentru animale; 

b) surse de apa potabila, puturi, aductiiuni de apa pentru exploatatie; 
c) investitii pentru producerea §i utilizarea energiei regenerabile, exclusiv Tn scopul asigurarii 

energiei pentru consumul propriu al exploatatiei, sub rezerva neafectarii exploatarii paji§tilor. 
Art.21(1) Admiterea la pa§unat, cu animalele crescatorilor, se va face cu aprobarea consiliului local. 
(2) Cetatenii care nu sunt de acord sa puna la dispozitie terenul proprietatea sau folosinta acestora 

sa se pa§uneze, cu anilelele altar crescatori de animale, var Tnstinta Tn scris Primariei comunei Sieut. 
(3) lncepand cu data de 1 Aprilie fiecare detinator de an{male, care le va da drumul I~ pa~cut, va 

prezenta la Primaria comunei $ieut, un tabel cu proprietari ~i suprafata terenului, pusa la dispozitie pentru 
pa§unat, Tn conditiile Tn care detinatorul de animale nu detine suprafata necesara de teren pa§unabil. In caz 
contrar, se considera pa~unatul neautorizat ~i va fi sanctionat, conform prevederilor prezenului 
regulament. 

(4) Pentru a avea certitudinea ca pa§unarea se desfa§oara Tn mod corespunzator, grupul 
crescatorilor de animale constituit, prin reprezentantul desemnat va fi obligat sa faca dovada scrisa a 
existentei terenului pentru pa§unat, cu respectarea capacitatii de pasunat. 

Art.22 Animalele achizitionate dupa data de 1 Mai, var putea fi Tnvoite la pa§unat numai dupa 
prezentarea documentelor doveditoare a proprietatii §i a starii de sanatate a animaleor achizitionate. 

Art.23 $efii de stana au obligatia de a anunta imediat medicul veterinar despre aparitia sau 
suspiciunea unei boli transmisibile la animale, precum §i luarea masurilor de izolare a animalelor bolnave 
ori suspecte de boala. 

Art.24 $efii de stana au obligatia sa respecte normele §i masurile sanitare veterinare stabilite 
pentru pa§unatul §i adapatul animalelor, Tn scopul prevenirii sau combaterii bolilor infecto-contagioase §i 
parazitare . 

Art.25 Cre§terea pe langa stana a altar animale( pasari, porci, etc.) §i a cainilor este permisa cu 
conditia ca acestea sa aiba adaposturi adecvate §i sa nu fie lasate libere pe pa§une pentru a evita 
degradarea acesteia. 

Art.26(1) Este interzisa utilizarea la paza turmei a cainilor cu potential agresiv ridicat, conform 
legislatiei Tn vigoare, a cainilor din rase de vanatoare. 

(2) Orice responsabilitate pentru actiunile agresive nejustificate ale cainilor ciobane§ti revine 
ciobanului care Tnsote§te turma, care are obligatia de a chema cainii ori de cate ori se Tndeparteaza prea 
mult de turma cu excep\ja cazurilor Tn care protejeaza turma. 

Art.27 .(1) Se stabile§te data iesirii cu animalele la pa§unat Tn pa§unile comunale, dar nu mai repede 
de data de 1 mai pentru bovine, ovine, cabaline §i caprine. 

(2) Perioada de pa§unat pe pa~unile din raza administrativ-teritoriala a comunei $ieut, satele $ieut, 
Rustior, Sebi~ ~i Lunca, este cuprinsa Tntre 1 mai - 31 octombrie. 



(3) Perioada de pa§unat pe pa~unile comunale montane, (de pe raza adminisfr,~ i -t~~ i ~if, -
urilor Dumitri/a - Jude/ul Bistrita-Niisiiud, Vatava - Judeful Mures, Toplila si Bilbor - Jud 1'11. 'ff!l!/!ii..~, mP\ 
Dornei - Judetul Suceava), este cuprinsa Tntre 1 lunie - 10 Septembrie. ("l~ If 'JI/ ; 

(4) Pa§unatul Tn afara acestei perioade este interzis ~i se considera pa~unat rie~ -f! Jz \~~.,, /,; , 
(5) Este INTERZIS pa~unatul pe toata durata anului pe fane\ele pro~([ve"', fuoultft,Jile 

agricole, pe tot teritoriul administrativ al comunei ~ieut, cu excep\ia crescatoril~~lanimalVcare 
dispun de suficienta suprafata pa~unabila ~i pa~uneaza efectiv pe suprafatele de teren proprietatea 
sau folosinta lor. 

' Art.28 Parasirea locului desemnat pentru pascut este interzisa Tnainte de data 15 octombrie al 
anului in curs, cu exceptia cazului in care datorita secetei, pe trupul de pa§une stabilita in contract, se 
manifesta lipsa de apa §i a hranei. In acest caz se va adresa Primariei pentru modificarea autorizatiei de 
pa§unat cu consemnarea noului amplasament. Acest demers trebuie precedat de un proces verbal intocmit 
de Comisia pentru verificarea pasunilor, din cadrul primariei comunei $ieut si crescatorul de animale ~i/sau 
reprezentantul proprietarilor de animale. 

Art.29.(1) $efii stanelor pentru ovine, au obligatia de mutare a tarlei la o perioada de 3-5 zile pentru 
a Tmpiedica degradarea solului. 

(2) Nerespectarea prevederilor de la alin.1 constituie contraventie §i se sancUoneaza conform art. 
96 pct.11 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei Nr.195 din 22 decembrie 2005, privind protectia 
mediului, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, §i de la 25.000 lei la 50.000 lei 
pentru persoane juridice. 

CAP. IV. OBLIGATIILE DETINATORILOR DE ANIMALE 

(fermieri, asociatii ale crescatorilor de animale de pe raza administrative-teritoriala 
a comunei $ieut , detinatori de stane). 

Art.30 Proprietarii/Responsabilii de turme au urmatoarele obligatii: 
- sa incheie contract de pa§unat cu detinatorii pa§unilor, 
- sa respecte prevederile referitoare la sezonul de pa§unat §i amplasament, prevazut in prezentul 

regulament. 
- sa raspunda pentru pagubele produse de animalele lasate in grija lor, 
- sa raspunda pentru integritatea §i sanatatea animalelor lasate Tn grija lor, 
- sa detina certificat de sanatate pentru efectivele de animale pe care le pa§uneaza, 
- sa efectueze lucrari de imbunatatire pe trupurile de pa§une primite in administrare, cu respectarea 

conditiilor de agro-mediu, respectiv: curatirea de buruieni, nivelarea mu§uroaielor, strangerea resturilor 
vegetale, a vegetatie uscate §i a pietrelor. 

Art.31 Responsabilitatea pentru respectarea bunelor conditii agricole §i de mediu revine exclusiv 
utilizatorilor care detin contractele de concesiune sau inchiriere a paji§tilor. De asemenea paza paji§tilor se 
asigura de catre utilizatori. 

Art.32 Utilizatorii de paji§ti sunt obligati sa permita accesul personalului imputernicit pentru controlul 
respectarii regimului pastoral sau a normelor tehnice specifice dupa caz, dupa in§tiintarea prealabila a 
acestora. 

Art.33 Pentru prevenirea pa§unatului timpuriu se var efectua controale pe pa§uni de catre echipe 
formate din reprezentanti ai primariei, constituiti in cadrul unei comisii pentru verificarea pasunilor. 

CAP. V. OBLIGATIILE PRIMARIEI COMUNEI SIEUT 
I I I 

Art.34. Sa acorde sprijin ~i consiliere prin compartimentul de specialitate in inventarierea ~i 
stabilirea pagubelor produse de animale. 

Art.35. Sa efectueze inspectii-controale de eel putin doua ori in perioada de exploatare. 
Art.36. Sa aplice sanctiuni impotriva celor care nu respecta prevederile prezentului Regulament. 
Art.37. In term en de 10 zile de la aprobarea Regulamentului de pa~unat al comunei $ieut , prin 

dispozitia primarului comunei $ieut, se va constitui Comisia de verificare a modului de respectare a 
prevederilor prezentului Regulament de pa~unat, precum ~i atributiile acesteia. 



oMAJ\r~~ 
CAP. VI. SANCJIUNI ~I CONTRAVENJII ~~P * 

Art.38(1) in spiritul prezentului Regulament constituie contraventii urmatoarele: '10: r ·~1Jf N. I 
a) pa~unatul neautorizat care conform prezentului regulament este considarJt 1 1'":yr_r,fi f _ "~le 

cazurii: ~~>-i:~ 
1.- pa~unatul 1n lipsa unui contract de 1nchiriere pentru pa~unat, .J u 1 ):;P' 
2.- pa~unatul 1n baza unui contract neavizat de Primaria comunei $ieut sau 1ntocmit fara a 

respecta legislatia 1n vigoare; 
3.- activitatea de pa~unat desfa~urata in baza unor alte documente de 1nstrainare/folosinta a 

terenului 1n vederea pa~unatului 1n care nu au fost prevazute toate obligatiile ~i sarcinile avute de catre pa~i 
conform legislatiei 1n vigoare; 

4.- activitatea de pa~unat desfa~urata in condi1iile omisiunii prevederii cu privire la sarcinile ~i 
obligatiile avute de pa~i din cuprinsul contractului de inchiriere pentru pa~unat, conform legislatiei in 
vigoare; 

5.- introducerea animalelor pe paji~ti si pa~uni, in afara perioadei de pa~unat ~i a unor specii de 
animale, altele decat cele stabilite prin contract; 

6.- neprezentarea la Primaria comunei $ieut, a unui tabel cu proprietari 9i suprafata terenului, 
pusa la dispozitie pentru pa~unat, 1n conditiile in care detinatorul de animale nu detine suprafata necesara 
de teren pa~unabil; 

7.- pa~unatul pe toata durata anului pe fanetele productive 9i culturile agricole de tot felul, vii ~i 
livezi, de pe tot teritoriul administrativ al comunei $ieut, cu exceptia crescatorilor de animale care dispun de 
suficienta suprafata pa~unabila 9i pa~uneaza efectiv pe suprafatele de teren proprietatea sau folosinta lor; 

8.- lasarea nesupravegheata a animalelor pe terenurile cultivate 9i necultivate; 
9.- desfa~urarea activitatii de pa~unat pe timpul noptii; 
10.- cazurile prevazute la art.27 alin.(4) ~i (5) din prezentul regulement; 
b) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de paji~ti a obligatiilor prevazute in contract. 
c) circulatia pe paji~ti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decat cele folosite 

pentru activitati agricole de catre eel care utilizeaza paji~tea, in afara drumurilor prevazute in 
amenajamentul pastoral. 

d) amplasarea stanelor pe raza comunei $ieut de catre persoanele fara contract de inchiriere 
pentru pa~unat 

e) nerespectarea bunelor conditii agricole ~i de mediu, a~a cum prevede OUG nr. 34/2013; 
f) arderea vegetatiei paji9tilor fara respectarea prevederilor legislatiei in vigoare; 
g) amplasarea pe paji~te a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art.5 alin. (3) din OUG 

nr. 34/2013; 
h) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru pa~unat prin contractul de pa~unat. 
i) neprezentarea ~i nedeclararea pentru identificarea, individualizarea ~i inregistrarea animalelor; 
j) efectuarea pa9unatului cu caini fara jujeu 9i nevaccinati. 
k) folosirea pentru paza turmei a cainilor din rase cu potential agresiv ridicat sau a meti9ilor raselor 

de vanatoare. 
I) aruncarea ~i depozitarea de~eurilor menajere 9i/sau agrozootehnice pe pa~une; 
m) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta paji9te fara aprobarile 

legale in vigoare. 
n) sub1nchirierea totala sau pa~iala a terenurilor ce fac obiectul contractului privind pa~unea 

domeniu privat al comunei $ieut este interzisa sub sanctiunea nulitatii absolute. 
Art.39 Contraventiile prevazute la art. 38 se sanctioneaza dupa cum urmeaza : 
a) cu amend a de la 1000 lei la 20000 lei, faptele prevazute la alin( 1) lit.a), pct 1-10; 
b) 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, faptele prevazute la lit. b), c), d), i), j), k), I); 
c) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 

8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit.e), D, h); 
d) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 

10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. g); 



e) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevazute la lit.m), n); ~o~~,. 
Art.40. Contraventia prevazuta la art.38 lit. m) se sanctioneaza ~i cu sanctiu ec} o ~pll,9J~ ara 

constand in desfiintarea lucrarilor ~i aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala co tti e 1ent~1-~{ .:F 
Art.41. Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se face de catre rep 
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numiti prin dispozitie de catre Primar, precum ~i de catre organele de politie pentru ta] If J· ·gi~~ in 
zona specifica de competenta. v -~ 

Art.42. Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art.38 lit. e), 
D ~i g) se fac ~i de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane, Politiei Nationale precum ~i de catre 
ofiterii ~i subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste. 

Art.43. In situatia in care fapta savar~ita intrune~te elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru 
constatarea ~i aplicarea unei pedepse se var sesiza organele de urmarire penala in conformitate cu 
prevederile Codului Penal in vigoare, sesizarea putand fi inaintata de catre orice persoana interesata. 

Art.44. In cazul in care contravenientul, persoana fizica sau juridica, nu a achitat amenda in termen 
de 30 zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii ~i nu exista posibilitatea executarii silite, se poate inlocui 
amenda cu sanctiunea obligatorie la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de 
partea din amenda care a fast achitata, in conditiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.45. Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul 
local, dupa caz. 

CAP. VII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
' ' 

Art.46. Prezentul Regulament are caracter OBLIGATORIU pentru cei afectati iar incalcarea 
prevederilor acestuia va conduce la incetarea contractului de inchiriere incheiat cu autoritatea locala. 

Art.47.Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarare a Consiliului Local. 




