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Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Dăneşti nr.16/2021

Regulament comunal
privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor
de pe raza teritoriului administrativ al comunei Dăneşti, judeţul Harghita
CAP. I PRINCIPII GENERALE
Art.1. (1) Prezentul regulament reglementează perioadele și condițiile de pășunat
valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale
Dănești.
(2) Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor
de animale, și a deținătorilor de terenuri, privind regimul de păşunat precum şi reguli
de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe teritoriul administrativ al comunei
Dăneşti.
Art.2 Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi
juridice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Dăneşti, privind înregistrarea
animalelor deţinute în gospodărie la Biroul agricol din cadrul Primăriei, precum şi alte
drepturi şi obligaţii legate de deţinerea animalelor.
CAP. II ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI
Art.3. (1) Se constituie o comisie responsabilă pentru organizarea păşunatului,
formată din președintele Asociaţiei Composesorale Dăneşti, responsabilul silvic din
cadrul Asociaţiei Composesorale Dăneşti, preşedintele Asociaţiei pentru crescătorii de
ovine la nivelul comunei, preşedintele Asociaţiei pentru crescătorii de bovine la
nivelul comunei, paznicul de vânătoare al Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
Nimrod, referentul topograf din cadrul primăriei comunei Dănești și cele 11 consilieri
locali din cadrul consiliului local al comunei Dănești, denumit în continuare comisie.
Comisia constituită se desemnează prin dispoziția primarului comunei Dănești.
(2) Verificarea, constatarea și sancționarea nerespectării obligațiilor ce le revin
persoanelor în temeiul dispozițiilor prezentei regulament se exercită de către comisia
responsabilă pentru organizarea pășunatului.
Art.4 (1) Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă a păşunatului
animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului
regulament.
(2) Păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie
este interzisă, cu excepţia cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este
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proprietar sau deţine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deţinătorului
de teren agricol pe care se păşunează şi care este înregistrat la unitatea administrativteritorială;
Art.5 PERIOADELE DE PĂȘUNAT pe pășunile montane
(1) Se stabilesc perioadele de păşunat pe păşunile montane ale deţinătorilor de
păşuni, cu acordul proprietarilor de terenuri, în condiţii favorabile de anotimp, după
cum urmează:
DE LA:
PÂNĂ LA:
Ovine, bovine şi caprine:
15 mai
29 septembrie
Vaci și cabaline
15 mai
29 septembrie
(2) În caz de necesitate (forţă majoră) se poate modifica termenul de păşunat prin
hotărârea Consiliului Local.
Art.6 ZONELE ȘI PERIOADELE DE PĂȘUNAT pe pășunile submontane
(1)Păşunatul de primăvară, vară şi toamnă
Se stabilesc zonele și perioadele de păşunat pe păşunile submontane pe terenurile
private ale proprietarilor în condiţii favorabile de anotimp, după cum urmează:
Păşunatul de primăvară:
DE LA:
PÂNĂ LA:
Ovine de lapte, ale căror miei au fost sacrificate cu ocazia Paștelui romano-catolic:
sâmbăta mare
a Paștelui romano- catolic
25 aprilie
- zona VESTICĂ: de la locul numit Gödör, Bojtkert, Zavarok în sus, conform hărții
aprobate de comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului
de la locul numit Fügés kert, Felső bányatető în sus, conform hărții
aprobate de comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului
- zona ESTICĂ: de la locul numit Kóka pástja, Kőd pataka, conform hărții aprobate
de comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului
DE LA:
PÂNĂ LA:
Ovine şi caprine
25 aprilie
15 mai
Vaci, bovine
01 mai
15 mai
- zona VESTICĂ: de la locul numit Zavarok, Közeprez, începând cu pășunile
Composesoratului Dănești
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de la locul numit Estohídja, începând cu pășunile Composesoratului
Dănești
Păşunatul de vară:
Vaci, bovine și cabaline

DE LA:
01 mai

PÂNĂ LA:
30 octombrie

- pe pajiștile submontane ale Composesoratului Dănești
Păşunatul de toamnă:
DE LA:
Ovine, caprine, vaci, bovine și cabaline:
29 septembrie

PÂNĂ LA:
06 decembrie

- zona VESTICĂ: de la locul numit Gödör, Bojtkert, Zavarok în sus, conform hărții
aprobate de comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului
de la locul numit Fügés kert, Felső bányatető în sus, conform hărții
aprobate de comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului
- zona ESTICĂ: de la locul numit Kóka pástja, Kőd pataka, conform hărții aprobate
de comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului
(2)Pășunatul se desfășoară, pe pășunile permanente şi pe terenurile private ale
proprietarilor, cu acordul acestora sau în baza convenţiilor încheiate cu aceştia, cu
excepţia loturilor semincere, respectând legislația în vigoare, încărcătura optimă cu
animale pe hectar (conform prevederilor APIA : 0,3-1 UVM/ha).
Art.7 Părăsirea locului desemnat pentru păşunat este interzisă înainte de termenele
stabilite, cu excepţia următoarelor cazuri:
În caz de forță majoră sau caz fortuit, de exemplu 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 pentru organizarea păşunatului în vederea modificării
autorizaţiei de păşunat cu consemnarea noului amplasament. Acest demers trebuie
precedat de un raport întocmit de comisie, cu acordul proprietarilor de terenuri.
Art. 8. Nerespectarea zonelor și perioadelor de pășunat atrage după sine, părăsirea
de îndată a locului, retragerea dreptului de pășunat și a autorizației de pășunat pe
întregul teritoriu administrativ Dănești, aplicarea sancțiunii contravenționale de către
comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului.
Art.9 Este interzis păşunatul pe toată durata a anului pe fâneţele şi culturile
agricole, pe tot teritoriul comunei Dăneşti, făcând excepție pe terenurile proprii, sau
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cu acordul scris al proprietarilor de terenuri, respectând legislația în vigoare și
respectând încărcătura optimă cu animale pe hectar ( conform prevederilor APIA :
0,3-1 UVM/ha), delimitat cu gard electric.
Art.10 (1)Păşunatul se efectuează pe baza unei convenții de păşunat încheiat între
solicitanţii păşunilor şi deţinătorii păşunilor.
(2) Pe tot parcursul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit
prin convenția de păşunat conform unei hărţi-plan de situaţie- care se anexează
autorizaţiei de păşunat emisă de comisie.
Art.11 Deţinătorii de bovine, ovine pot solicita pentru sezonul de păşunat terenuri din
păşunile existente pe raza comunei Dăneşti.
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 Dăneşti.
Art.13 (1) Solicitarea trebuie depusă în scris la comisia responsabilă ptr. organizarea
păşunatului comunei Dăneşti înainte cu 2 săptămâni de Paștele romano-catolic,
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 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 pentru
organizarea păşunatului comunei Dăneşti 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 convențiile 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 Dăneşti.
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(2) În vederea respectării contractelor de păşunat, încheiate în conformitate cu legile
care guvernează vânătoarea şi silvicultura, dreptul de control este asigurat pentru
membrii comisiei și deţinătorii de păşuni.
Art.16 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine, părăsirea
de îndată a locului, retragerea dreptului de pășunat și a autorizației de pășunat pe
întregul teritoriu administrativ Dănești, aplicarea sancțiunii contravenționale de către
comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului conform prevederilor cap.VI. 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 Dăneşti, sunt obligaţi:
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 efectivelor de animale;
c) să înregistreze animalele conform reglementărilor legale;
d) să prezinte 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
cireadă sau turmă
f) să depună actele necesare în vederea emiterii autorizaţiei de păşunat la comisie,
fără de 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 asigure păstrarea animalelor în ţarc pe timpul nopţii;
j) în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului
desemnat pentru păşunat, animalul găsit pe proprietatea altuia va reveni
proprietarului terenului după 30 de zile dacă nu este revendicat de nimeni, cu
anunţul prealabil al primăriei. Eventualele pagube produse de acesta intră sub
incidenţa activităţii poliţiei pentru tulburare în posesie şi recuperări pagube pe
dreptul comun.
k) fiecare proprietar de animale este obligat să se asigure cantitatea de furaje
necesare pentru hrănirea animalelor din gospodăria lui
CAP. IV OBLIGAŢIILE PĂSTORILOR ŞI RESPONSABILILOR DE TURME
Ar.18 Responsabilii de turme sunt obligaţi:
a)să obţină autorizaţia de păşunat conform prevederilor acestui regulament
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a) să încheie convenție de păşunat cu deţinătorii păşunilor, conform
prevederilor prezentului Regulament;
b) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi
amplasamentul de păşunat;
c) răspund material pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lui
în condiţiile legii;
d) răspund material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa
angajaţilor săi în condiţiile legii;
e) răspund material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate la grija
lui în condiţiile legii;
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 asigure 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 respecte normele privind protecţia împotriva incendiilor (evitarea
oricăror cazurilor de incendii, asigurarea la stână a echipamentului de stingere
a incendiului, anunţarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă în cazurile
de nevoie)
i) să respecte normele privind silvicultura, respectiv în scopul gestionării
durabile a faunei cinegetice, se interzic:
- lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul
forestier;
- păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24
aprilie, cu excepţia cazurilor în care proprietarul animalelor domestice
este proprietar sau deţine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul
scris al deţinătorului de teren agricol pe care se păşunează şi care este
înregistrat la unitatea administrativ-teritorială;
- lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau
cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
- circulaţia persoanelor însoţite de câini fără a fi purtaţi în lesă, în afara
căilor de circulaţie publice din fondurile cinegetice, cu excepţia
vânătorilor, poliţiştilor, jandarmilor şi îngrijitorilor de animale;
- permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor cu un număr de maximum 300 de
animale de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 6 în zona
6

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

de munte, de 4 în zona de deal şi 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 şi 5 câini în zona de
câmpie; turmele şi cirezile de animale mai pot fi însoţite de maximum 2
câini întorcători 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 ţinuţi în ţarc;
- abandonarea câinilor şi altor animalele domestice în fondurile cinegetice;
În situaţiile prevăzute mai sus, păşunatul este permis cu acordul scris al
proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic.
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 deţine autorizaţie sanitară în acest
sens)
l) respectarea regulilor şi normelor pentru 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 referitor 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 în perioada 20 august - 20 septembrie.
Art. 20 Să emite în termen de 10 zile de la înregistrare autorizaţia de păşunat, prin
comisia pentru organizarea păşunatului, în cazul în care toate formalităţile şi
demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament.
Art.21 Să efectueze control la fața locului prin comisie în cazul unei petiții adresate
lui.
Art.22 Să aplice sancţiuni prin comisie împotriva celor care nu respectă prevederile
prezentului Regulament şi normelor aflate în vigoare referitor la executarea
păşunatului.
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CAP. VI SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art. 23 În temeiul prezentului Regulament coroborat cu prevederile Ordonantei de
urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, a
Legii nr. 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările și
completările ulterioare, Nerespectarea zonelor și perioadelor de pășunat atrage
după sine, părăsirea de îndată a locului, retragerea dreptului de pășunat și a autorizației
de pășunat pe întregul teritoriu administrativ Dănești, și aplicarea sancțiunii
contravenționale de către comisia responsabilă pentru organizarea păşunatului.
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) păşunatul neautorizat, nerespectarea zonelor de pășunat sau introducerea animalelor
pe pajişti în afara perioadei de păşunat;
b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin
contract;
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute
în contract;
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 ATVuri sau mopede în vederea organizării de activităţi sportive, de recreere şi turism, cu
acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii;
e) neaplicarea amenajamentului pastoral în condiţiile prevederilor prezentei.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) 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);
b)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) şi c);
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către comisia
responsabilă pentru organizarea păşunatului, precum şi de către organele abilitate ale
Poliției Române .
(4) Constatarea pagubelor produse de animale intră sub incidenţa activităţii poliţiei
pentru tulburare în posesie şi recuperări pagube pe dreptul comun.
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CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.24 Se interzice emiterea unei autorizaţii de păşunat în favoarea beneficiarului care
nu a respectat prevederile prezentului Regulament în anul precedent.
Art.25 Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art.26 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre al Consiliului local
Dăneşti.
Dăneşti, la 31 martie 2021
Preşedinte de şedinţă
Both Norbert-László

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general
Bogács Angyalka-Klára
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COMISIA RESPONSABILĂ PENTRU ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI
Autorizaţie de păşunat*nr._______/_________
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 Dăneşti, precum şi harta-planul de situaţie
privind amplasamentul unde se va efectua păşunatul, tabelul privind specia şi
identificarea animalelor, 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 și a Regulamentului comunal privind organizarea
păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului
administrativ al comunei Dăneşti, judeţul Harghita.
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 Dăneşti 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. 16/2021 privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea
pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei DĂNEŞTI,
judeţul Harghita
Dăneşti, la data de 31 martie 2021
Viceprimar
Both Norbert László
* oricine indiferent de calitatea pe care o deţine, sau suprafaţa de păşune folosită
având intenţia de a efectua păşunat pe teritoriul administrativ al comunei Dăneşti, are
obligaţia de a deţine acest act, în lipsa căreia păşunatul este strict interzis.
10

