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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MĂDĂRAŞ
CONSILIUL LOCAL MĂDĂRAŞ

HOTĂRÂREA Nr.25/2016
privind aprobarea Regulamentul comunal privind organizarea păşunatului precum
şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ
al comunei Mădăraş, judeţul Harghita

Având în vedere :
-expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Mădăraş, d-l Bíró
László;
-raportul de avizare al COMISIEI DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO- SOCIALĂ, BUGET FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
AL COMUNEI, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, URBANISM, SERVICIU ŞI
COMERŢ
- raportul de avizare al COMISIEI DE SPECIALTATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ,
SĂNĂTATE, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE
AGREMENT, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA
ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENILOR ŞI AGRICULTURĂ
- art.3 din Regulament comunal privind organizarea păşunatului precum şi
exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ al
comunei Mădăraş, judeţul Harghita
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificat și completat prin
Legea nr. 16/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură; Legea nr. 72/2002 Legea zootehniei.
- respectând Legea
nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(5) lit.”a” şi ale art.123 din Legea nr.
215/2001 privind Administraţia publică locală , republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică
locală , republicată :
Consiliul local al comunei Mădăraş;
H O T Ă R Ă Ş T E :
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Art.1. Se aprobă Regulamentul comunal privind organizarea păşunatului precum
şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ
al comunei Mădăraş, judeţul Harghita.
- Regulamentul face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.Primarul prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentului hotărâre.
Art.3. Prezenta se transmite prin grija secretarului către:
- Instituţia Prefectului Harghita
- Primarului comunei
- Composesoratului comunei Mădăraş
- Consilierilor locali în format digital
- Se afişează la sediul primărie şi pe pagina WEB
Mădăraş, la data de 2016-04-15
Preşedintele şedinţei
Ördögh Emeric

Contrasemnează secretarul comunei
Blága Béni

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Mădăraş, în şedinţa ordinară din data de
2015-04-15, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr de 6/6 voturi din numărul
total de 7 consilieri locali în funcţie şi 6 consilieri prezenţi la vot.
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Anexă la HCL nr.25/2016
Regulament comunal
privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a
păşunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Mădăraş, judeţul
Harghita
Preambul
Având în vedere prevederile legale în domeniu:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificat și completat prin
Legea nr. 16/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură; Legea nr. 72/2002 Legea zootehniei.
Ținând cont de prevederile art.6 alin. 5 din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, conform
căreia:
„În vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile
locale pot aproba regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul
administrativ al unităţii administrativ- teritoriale”.
Se aprobă prezentul Regulament comunal privind organizarea păşunatului precum
şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ
al comunei Mădăraş, judeţul Harghita

CAP. I PRINCIPII GENERALE
Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile
deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat precum şi reguli de
exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe teritoriul administrativ al
comunei Mădăraş.
Art.2 Regulamentul stabileşte obligaţiunile deţinătorilor de animale, persoane
fizice şi juridice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Mădăraş, privind
înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la compartimentul agricol din
cadrul Primăriei, precum şi alte drepturi şi obligaţiuni legate de deţinerea
animalelor.
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CAP. II ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI
Art.3. Se constituie o comisie responsabilă ptr. organizarea păşunatului,
formată din primarul comunei Mădăraş preşedintele Asociaţiei Composesorale,
responsabilul Silvic din cadrul Composesoratului, preşedinţii asociaţiilor
ptr. crescătorii de animale la nivelul comunei, preşedintele As. Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi „Nimród”, doctorul veterinar al comunei, 2 consilieri
nominalizaţi de consiliul local şi polițistul al comunei denumit în continuare
comisie.
Art.4
Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă a
păşunatului animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine
prevederilor prezentului regulament.
Art.5 (1) Se stabilesc termenele de păşunat pe păşunile montane în condiţii
favorabile de anotimp, după cum urmează:
DE LA:
PÂNĂ LA:
Ovine şi caprine:
15 mai
29 septembrie
Vaci şi cabaline
15 mai
29 septembrie
(2) În caz de necesitate (forţă majoră) se poate modifica termenul de
păşunat prin hotărârea Comisiei responsabilă pentru organizarea pășunatului.
Art.6 Păşunatul de primăvară şi toamnă se va desfăşura până la 14 mai,
respectiv de la 30 septembrie exclusiv pe terenurile proprii ale deţinătorilor
de animale, cu excepţia loturilor semincere. Harta ref. la loturile semincere
se va anexa anual autorizaţiei de păşunat .
Art.7 Părăsirea locului desemnat pentru păşunat este interzisă înainte de
termenele stabilite, cu excepţia următoarelor cazuri:
În cazul în care datorită secetei, pe trupul de păşune stabilită în contract,
se manifestă lipsa de apă şi a hranei. În acest caz se va adresa comisiei
responsabilă ptr. organizarea păşunatului în vederea modificării autorizaţiei
de păşunat cu consemnarea noului amplasament. Acest demers trebuie precedat de
un raport întocmit de comisie.
Art. 8 Stabilirea limitele inferioare de pășunat va fii în competența
Consiliului Local. Limitele inferioare de păşunat pentru ovine şi caprine în
felul
următor:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
........................
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Art.9 Este interzis păşunatul pe toată durata a anului culturile agricole, pe
tot teritoriul comunei Mădăraş.
Art.10 (1)Păşunatul se efectuează pe baza unui contract de păşunat încheiat
între solicitanţii păşunilor şi deţinătorii păşunilor.
(2) Pe tot parcursul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului
stabilit prin contractul de păşunat conform unei hărţi-plan de situaţie- care
se anexează autorizaţiei de păşunat emisă de comisie.
Art.11 Deţinătorii de bovine, ovine şi cabaline pot solicita pentru sezonul de
păşunat terenuri din păşunile existente pe raza comunei Mădăraş.
Art.12 (1)Solicitarea autorizaţiei de păşunat se efectuează de către
preşedintele asociaţiei crescătorilor de bovine, preşedintele asociaţiei
crescătorilor de ovine, reprezentanţii grupurilor de gospodari, de către şefii
de stână sau orice alte persoane având calitatea de proprietari sau chiriaşi
ale terenurilor unde se efectuează păşunat.
(2)În lipsa obţinerii autorizaţiei de păşunat emisă de comisie nimeni nu poate
efectua păşunat indiferent de calitatea pe care o deţine, sau suprafaţa de
păşunat folosită pe teritoriul administrativ al comunei Mădăraş.
Art.13 (1) Solicitarea trebuie depusă în scris la comisia responsabilă ptr.
organizarea păşunatului comunei Mădăraş până la data de 25 martie al anului
în care se organizează păşunatul însoţită de actele justificative ale
proprietăţii terenului sau închirierii acestora şi ale hărţii-planului de
situaţie- a terenului unde se va efectua păşunatul, un tabel conţinând
animalele, datele de identificare a acestora, precum şi proprietarii lor,
precum şi dovada achitării garanţiei plătit la caseria As. Composesorale, după
caz.
(2)În cazul închirierii de terenuri de la proprietari particulari şi
composesorate, la solicitarea depusă se va anexa contractul încheiat cu
proprietarii terenurilor.
(3) Harta- planul de situaţie- cu terenurile unde se va efectua păşunatul se
emite de Compartimentul agricol şi cadastru din cadrul primăriei, pe baza
cererii solicitantului autorizaţiei de păşunat.
Art.14 Pe baza actelor depuse şi după verificarea acestora comisia
responsabilă ptr. organizarea păşunatului comunei Mădăraş emite o Autorizaţie
de păşunat pentru terenurile solicitate. Modelul autorizaţiei prin anexa nr.1
face parte integrantă din prezentul Regulament.
Art.15 (1)Deţinătorii de păşuni în contractele de păşunat stabilesc taxele de
păşunat pentru fiecare categorie de animale. Contractul de păşunat încheiat
între proprietarii păşunelor şi responsabilii stânelor, reprezentanţii
crescătorilor de animale, va fi depus anual spre avizare la Primăria comunei
Mădăraş.
(2) În vederea respectării contractelor de păşunat, încheiate în conformitate
cu legile care guvernează vânătoarea şi silvicultura, dreptul de control este
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asigurat pentru membrii comisiei, deţinătorii de păşuni şi pentru paznicul de
câmp.
(3)De asemenea deţinătorii de păşuni vor solicita de la chiriaşi depunerea
unor garanţii băneşti de bună gestiune a păşunilor, în sumă de 1000 lei ptr.
asigurarea cheltuielilor generate de eventualele pagube cauzate.
Art.16
Nerespectarea
prevederilor
prezentului
regulament
constituie
contravenţie şi se sancţionează conform
prevederilor cap.V. din prezentul
Regulament
CAP. III OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE
Art.17 Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu
domiciliul sau reşedinţa în comuna Mădăraş, sunt obligaţi:
a) să înregistreze la compartimentul agricol efectivele de animale;
b) să actualizeze datele declarate la compartimentul agricol în cazul în
care s-a schimbat numărul efectivelor de animale;
c) să înregistreze animalele conform OUG 127/2003, OUG 49/2006, L 514/2006;
d) să prezintă la Dispensarul veterinar în vederea obţinerii avizelor
veterinare necesare, să efectueze examinarea animalelor, inclusiv cele de
reproducţie
e) să conducă animalele la locurile de adunare stabilite şi să le predea
şefului de ciurdă sau turmă
f) să depună actele necesare în vederea emiterii autorizaţiei de păşunat la
comisie, fără care nu are voie să efectueze păşunat în regim propriu;
g) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în autorizaţia de
păşunat;
h) să nu lase nesupravegheate animale pe păşune;
i) să asigură păstrarea animalelor în ţarc pe timpul nopţii;
j) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost
găsit în afara terenului desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore.
k) să plătească tarif de gloabă după animalele găsite liber pe păşuni,
pajişti cultivate, fâneţe naturale sau pe alte terenuri agricole în
localitate aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice în raza
comunei Mădăraş conform Capitolului IX Alte taxe locale din Hotărârea
Consiliului Local nr. .............................. privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal ........... şi la plata
despăgubirii civile în favoarea proprietarilor sau deţinătorilor de
trerenuri agricole.
CAP. IV OBLIGAŢIILE CIOBANILOR ŞI RESPONSABILILOR DE TURME
Ar.18 Responsabilii de turme sunt obligaţi:
a)să obţină autorizaţia de păşunat conform prevederilor acestui
regulament
a) să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor, conform
prevederilor prezentului Regulament;
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b) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat
şi amplasamentul de păşunat;
c) răspunde material pentru pagubele produse de animalele lăsate la
grija lui;
d) răspunde material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa
lucrătorii săi;
e) răspunde material pentru integritatea şi sănătatea animalelor
lăsate la grija lui;
f) are obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţiri pe trupurile de
păşune primite în administrare după cum urmează:
- curăţirea suprafeţelor de păşuni de buruieni
- nivelarea muşuroaielor
- strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe păşunea
închiriată
- schimbarea coşarelor cinci în cinci zile, iar cazul ploilor
ambundente din trei în trei zile
g) să asigura integritatea terenurilor şi culturilor limitrofe în
cazul deplasării turmei sau ciurdei de la un loc la alta, aceste
deplasări vor întâmpla cu respectarea normelor privind circulaţia pe
drumurile publice, precum şi înştiinţarea prealabilă a comisiei
h) să respectă normele privind protecţia împotriva incendiilor
(evitarea oricăror cazurilor de incendii, asigurarea la stână a
echipamentului de stingere a incendiului, anunţarea Comitetului local
ptr. situaţii de urgenţă în cazurile de nevoie)
i) să respectă normele privind silvicultura (tăierea, distrugerea şi
furtul arborilor din pădure, câinii de cioban să poartă jujeu,
respectarea principului ca la o turmă sau ciurdă nu e nevoie mai mulţi
de 3 câini )
j)
respectarea normelor privind protecţia muncii
k) respectarea normelor
sanitare şi sanitar-veterinare (amenajarea
carantinei ptr. animalele bolnave, înştiinţarea în timp medicului
sanitar-veterinar despre bolile ivite la animale, mutarea coşarelor la
o perioadă de 3-5 zile în vederea împiedicării fertilizării excesive,
stabilind un grafic în acest sens, personalul care se ocupă de păşunat
este obligat să deţină autorizaţie sanitară în acest sens)
l) să respectă regurilor şi normelor ptr. protecţia mediului (este
strict interzis păşunatul în plantaţii şi păduri, curăţarea şi
întreţinerea izvoarelor)
CAP. V OBLIGAŢIILE CONSILIUL LOCAL
Art.19 Să organizeze anual cel puţin 2 adunări ref. la dezbaterea problemelor
de păşunat, în care vor fi chemaţi proprietarii de animale, pastorii,
responsabilii de turme şi proprietarii terenurilor, după cum urmează: primul
până la sfârşitul lunii februarie, al doilea de la 1 noiembrie până la 30
noiembrie.
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Art. 20 Să emite în termen de 10 zile de la înregistrare autorizaţia de
păşunat, prin comisia ptr. organizarea păşunatului, în cazul în care toate
formalităţile şi demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament.
Art.21 Să stabilească eventualele pagube survenite în urma păşunatului, prin
comisie împreună cu paznicul de câmp şi reprezentantul Postului de Poliţie
Mădăraş.
Art.22 (1) (1)Persoanele voluntare sau angajate de a efectua controale pe
terenurile agricole, găsind animale fără supraveghere au dreptul la jumătate
din tariful de gloabă încasat, respectiv în cazul paznicilor de câmp la 10%
din tariful de gloabă.
tariful de gloabă este:
- cabaline, bovine adulte 200 lei
- mânji şi viţei 150 lei/buc
- ovine, caprine 20 lei/buc
- porcine 30 lei/buc
- păsări 10 lei/buc
(2)Dacă proprietarul animalului reţinut, după înştiinţarea lui şi
identificarea animalului, nu se prezintă pentru achitarea tarifului de gloabă
în timp de 48 ore, animalul va fi valorificat prin abator specializat, iar
contravaloarea va intra în bugetul local al comunei din care se vor retrage:
tariful de gloabă, contravalarea amendei stabilită prin procesul verbal şi
despăgubire pagubei cauzate.
(3) Vânzarea animalelor se va face de către o comisie desemnată de primarul
comunei prin dispoziţie/ comisia responsabilă ptr. organizarea păşunatului.
Din comisie vor face parte două persoane din aparatul de specialitate al
primarului şi trei consilieri.
(4) Lângă achitarea taxei globală proprietarul animalului este obligat să
plătească şi taxa pentru întreţinerea animalului pe timpul adăpostirii:
- cabaline, bovine adulte 50 lei/zi/buc
- ovine, caprine 10 lei/zi/buc
Art.23 Să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile
prezentului Regulament şi normelor aflate în vigoare ref. la executarea
păşunatului.
CAP. VI SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art.24 În spiritul prezentului Regulament coroborat cu prevederile Legii nr.
72/2002
Legea zootehniei, inclusiv normele legale în vigoare constituie
infracţiune următoarea faptă:
- distrugerea unor loturi semincere prin păşunat, cosit sau pe alta
cale se pedepseşte cu închisoare de la 2 luni la 2 ani.
Art.25 În spiritul prezentului Regulament şi în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
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administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv normele legale în vigoare constituie
contravenţii următoarele fapte:
a)
începerea păşunatului fără contractul de păşunat aprobat de
Primărie şi autorizaţie de păşunat emis de Primărie;
b)
păşunatul pe terenurile agricole, terenurile nerecoltate
c)
nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin
autorizaţia de păşunat;
d)
nerespectarea
perioadei
de
păşunat
sau
părăsirea
amplasamentului stabilit înainte de data stabilită prin
prezentul Regulament;
e)
lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate;
f)
păşunatul în timpul nopţii
g)
deplasările animalelor neregulate de la o păşune la alta
h)
păşunatul animalelor, turmelor sau ciurdelor străine pe
teritoriul administrativ al comunei Mădăraş.
i)
acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei)
fără aprobare comisiei pentru organizarea pășunatului
j)
neprezentarea
şi
nedeclararea
pentru
identificarea,
individualizarea şi înregistrarea animalelor;
k)
efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel
stabilit în autorizaţia de păşunat.
l)
adăpostirea animalelor la o distanţă mai mică de 200 m de
terenuri agricole
m)
circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport,
inclusiv cu atelaje, decăt cele folosite pentru activități
agricole de cel care utilizează pajistea.
n)
arderea vegetației pajiștilor permanente
Art.26 În conformitate cu prevederile legale în vigoare comiterea faptelor
prevăzute în art. 25 literele a), b), c), d), e), f), g), h) la prezentul
Regulament, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 1000-2500
lei, iar faptele prevăzute la art.25 literele i), j), k), l) se sancţionează
cu amendă de 500-1500 lei, la art.25 litera m)se sancționează cu amendă de la
500 lei la 1.000 lei pentru persoană fizică, respectiv cu amendă de la
4.000lei la 8.000 lei penrtu persoană juridică, la art. 25 litera n) se
sacționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoană fizică,
respectiv cu amendă de la 25.000lei la 50.000 lei pentru persoană juridică .
Art.27 Neîndeplinirea obligaţiilor de către proprietarii de animale,
ciobanilor şi responsabilii de turme, prevăzute la art.17 şi 18 din prezentul
Regulament se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu
amendă cuprinsă între 1000-2500 lei.
Art.28 Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.25, 26 şi 27 din prezentul
regulament se aplică de către comisia responsabilă ptr. organizarea
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păşunatului / organele de specialitate ale Primăriei Dăneşti numiţi prin
dispoziţia primarului comunei precum şi organele de poliţie.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.29 Se interzice emiterea unei autorizaţii de păşunat în favoarea
beneficiarului care nu a respectat prevederile prezentului Regulament în anul
precedent.
Art.30 Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art.31 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărârea consiliului
local Mădăraş.
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COMISIA RESPONSABILĂ PTR. ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI
Autorizaţie de păşunat*
Legeltetési engedély
Având
în
vedere
solicitarea
nr.
___/
_____
înaintat
de
________________________________ domiciliat în __________ ___________________
având actul de identitate _____________________.
Luând în considerare contractului de păşunat/actele doveditoare proprietăţii
(contract de vânzare cumpărare, contract de arendare, contract de donaţie)
încheiat la data de __________ şi vizat de primarul comunei .................,
precum şi harta-planul de situaţie privind amplasamentul unde se va efectua
păşunatul, tabelul privind specia şi identificarea animalelor, precum şi
dovada achitării garanţiei prin prezenta se autorizează păşunatul pe trupurile
de
păşune
/
fâneţe
identificate
cu
nr.
cadastral
_______________________________________________ , având o suprafaţă de
_____________ ha.
Păşunatul pe amplasamentul autorizat se desfăşoare conform şi în limitele
stabilite prin Hotărârea consiliului local.
Efectivul maxim de animale pe care se poate păşuna pe suprafaţă încheiată este
de _______________________________________________________.
Se anexează la prezenta autorizaţie o hartă privind identificarea loturilor
semincere pe tertitoriul administraiv al comunei ........... peste care
deplasarea în scopul păşunatului este strict interzisă şi se pedepseşte
conform prevederilor legale.
Nerespectarea prevederilor regulamentului comunal de păşunat atrage după sine
revocarea autorizaţiei şi aplicarea sancţiunii conform celor stabilite în
Hotărârea consiliului local nr. .........../2016 privind organizarea
păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza
administrativ-teritorială al comunei ....................., judeţul Harghita
Localitatea la data de_____________/2016
..................................................
Primar
* oricine indiferent de calitatea pe care o deţine, sau suprafaţa de păşune
folosită având intenţia de a efectua păşunat pe teritoriul administrativ al
comunei ........................., are obligaţia de a deţine acest act, în
lipsa căreia păşunatul este strict
interzis.
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