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JUDEȚUL BRAȘOV 

CONSILIUL LOCAL al comunei BOD                                                                                           A N E X A 

                                                                                                                                la HCL nr. ....................... 

 

REGULAMENT 

de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul 

Brașov 

 

PREAMBUL 

Prezentul Regulament are în vedere prevederile legale în domeniu : 

• OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

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

modificată și completată 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 

și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 

și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 

forme de asociere în agricultură. 

• Legea nr.44/19.01.2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 

• Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei 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, actualizată. 

• Legea nr. 32/16.01.2019 a zootehniei. 

Prezentul Regulament este întocmit : 

• Ținând cont de prevederile art. 6, alin.(5) din OUG nr. 34/2013 organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, conform căreia : 

„ În vederea reglementării perioadelor și condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba 

regulamentul de pășunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ-

teritoriale.” 

• Ținând cont de prevederile art. 9 din OUG nr. 34/2013 organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente. 

• Ținând cont de faptul că  Amenajamentul Pastoral aprobat prin HCL nr. 8/25.01.2016 

este întocmit doar pentru pășunile proprietate privată aparținând comunei Bod. 

 

CAP. I. PRINCIPII GENERALE 

 

Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de 

animale privind regimul de pășunat precum și reguli de exploatare a pajiștilor (pășunilor  și 

fânețelor) de pe teritoriul administrativ al comunei Bod.  

Art.2.  Regulamentul  stabilește  obligațiile  deținătorilor  de  animale,  persoane  fizice  și 

juridice care au domiciliul sau reședința în comuna Bod, privind înregistrarea animalelor 



Pagină 2 din 10 
 

deținute în gospodărie la Compartimentul Agricol - registrul agricol, în RNE, precum și alte 

drepturi și obligații legate de deținerea animalelor. 

 

CAP. II. ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI 

 

Art.3. Pășunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de pășunat  a animalelor se 

consideră pășunat clandestin și contravine prevederilor prezentului regulament. 

Art.4. În scopul asigurării unui pășunat rațional pe tot parcursul anului, se va ține cont de 

capacitatea de pășunat, ciclu de pășunat, încărcătura optimă. 

4.1. Capacitatea de pășunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafața de 

1 ha de pajiște în întreaga perioadă de pășunat, se exprimă în unități vită mare (UVM) la hectar 

și se determină prin raportarea producției efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM. 

4.2. Ciclu de pășunat se referă la numărul de zile în care animalele pășunează efectiv pe o 

suprafață de pajiște, precum și timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren și până la 

introducerea lor la pășunat pe aceeași suprafață. 

4.3. Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/hectar(unitate vită mare) calculat în funcție 

de producția vegetală și cerințele nutriționale ale animalelor fără a produce daune compoziției 

floristice și faunei sălbatice. 

4.4. Unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană 

al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale. 

4.5. Pășunat excesiv (suprapășunat) - expunerea plantelor de pe pajiști la pășunat intensiv 

pentru perioade lungi de timp sau fără perioade de odihnă suficiente, care conduce la 

reducerea utilității, productivității și biodiversității pajiștilor. 

4.6. Utilizator de pășuni și fânețe: 

4.6.1. crescător de animale  persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al 

exploatațiilor (RNE) /crescător de animale persoană juridică de drept public sau de drept privat, 

constituită  conform  prevederilor  Legii    nr.  287/2009  privind   Codul  civil,  republicată,  cu 

modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care 

desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform 

clasificării statistice  a  activităților  economice  în  Uniunea Europeană pentru producția 

vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care 

valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an;  

4.6.2. persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile 

legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință 

pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an; 

Art.5. Terenurile pe care se poate organiza pășunatul sunt exclusiv cele care au categoria de 

folosință pășune sau, după caz, terenurile neutilizate pentru cosit cu categorie de folosință 

fâneață și care îndeplinesc criteriile de încadrare conform legislației în vigoare. 

Art.6. Terenurile ce pot fi folosite pentru pășunat sunt atât cele aflate în proprietatea privată a 

comunei Bod, cât și cele aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. 

Art.7. Pe baza solicitărilor bine justificate, cu aprobarea Primăriei comunei Bod, se poate 

organiza pășunatul pe fânețele neutilizate pentru cosit, dacă există acordul scris al proprietarilor 

persoane fizice sau juridice, iar efectivul de animale nu depășește limitele stabilite de lege. 
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Art.8. Pe tot timpul anului este INTERZIS pășunatul în afara amplasamentului stabilit prin 

contractul de pășunat. 

Art.9. Pe tot timpul anului este strict INTERZIS pășunatul în Aria Protejată de Interes Local ”La 

Stejari”, identificată prin CF nr. 106328. În această zonă se va permite doar cositul, care se va 

face de două ori pe an. Cosirea se va face de crescătorii de animale din Comuna, pe baza unei 

cereri depuse la Registratura primăriei Bod. Costurile aferente cosirii vor fi suportate de 

solicitanți. Prima coasă nu se va face mai devreme de data de 15 iunie, a fiecărui an.  

Art.10. Contractul de închiriere pentru terenurile aflate în proprietatea privată a comunei Bod 

se întocmește conform modelului aprobat de consiliul local prin HCL nr. ................. 

Art.11. Reprezentanții Primăriei, numiți prin Dispoziție de către Primar, precum și organele de 

poliție solicitate să participe la acțiune, vor urmări și vor aplica amenzi în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

Art.12. Pentru o utilizare optimă, durabilă a pajiștilor, managementul pășunatului se face: 

12.1. printr-un număr suficient de animale care să utilizeze pe deplin masa verde disponibilă cu 

asigurarea cerințelor nutriționale ale alimentelor; 

12.2. prin organizarea pășunatului continuu sau pe tarlale; 

12.3. prin respectarea timpului de începere al pășunatului; 

12.4. prin asigurarea monitorizării pășunatului și oprirea acestuia înainte de a se ajunge la 

limitele critice pentru plante, înălțime minimă și grad de acoperire a solului; 

12.5. prin evaluarea cu precizie a perioadei de odihnă înainte de următoarea perioadă de 

pășunat; 

12.6. numărul de animale care pășunează este influențat de rata de creștere a plantelor, de 

hrana suplimentară și de cerințele nutritive ale fiecărei rase și categorii de animale. 

Art.13. Pășunatul  excesiv  sau  supra pășunatul  trebuie  evitat  deoarece  acesta  conduce  la 

reducerea utilității, productivității și biodiversității pajiștilor. 

Art.14. Crescătorii de animale (bovine, ovine și cabaline) pot solicita pentru sezonul de păscut, 

terenuri din pășunile existente și libere pe raza comunei Bod. Terenurile cu destinația de pășune 

aflate în proprietatea comunei se închiriază pe baza cererilor formulate de către fermieri 

conform modelului prevăzut în Anexa 3 la prezentul Regulament. 

Art.15. Solicitarea se depune în scris la Compartimentul Registratură din cadrul  Primăriei 

comunei Bod până la data de 01 martie a anului în care se organizează  pășunatul. 

Art.16. În cazul închirierii de terenuri de la proprietari particulari, la adresa depusă la 

Registratura Primăriei comunei Bod se anexează contractul încheiat cu proprietarii terenurilor. 

Art.17. Sezonul de pășunat se desfășoară în perioada 1 mai - 31 octombrie. 

Art.18. Intervalul orar în care se va face pășunatul este 6,00 – 21,00. Pe timpul nopții animalele 

pot staționa pe suprafața de pășune închiriată. Acestea se țin într-un loc bine determinat și 

îngrădit. 

Art.19. Programul de ducere și aducere a animalelor care nu staționează pe timpul nopții pe 

pășune, este următorul : 

19.1. dimineața – spre locul de pășunat între orele 6,00 - 7,00. 

19.2. seara – de la locul de pășunat între orele 19,00 - 20,00. 

Art.20. Părăsirea locului desemnat pentru păscut este interzisă înainte de data 15 octombrie a 

anului în curs, cu excepția următoarelor cazuri : 
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20.1  în cazul în care, datorită secetei, pe trupul de pășune stabilit prin contract se manifestă 

lipsa de apă și hrană . 

20.2 în caz de ninsori și temperaturi scăzute. 

Art.21. Este INTERZIS pășunatul pe toată durata anului pe fânețele productive și culturile 

agricole, pe tot teritoriul comunei Bod. 

Art.22. Este INTERZIS pășunatul pe raza comunei Bod a animalelor deținute de persoane care 

au domiciliul stabil pe raza altor localități. Excepție de la acest articol fac persoanele care dețin 

contract de închiriere pentru pășunat cu proprietari persoane fizice sau juridice. 

Art.23. Pajiștile se folosesc pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje. 

Art.24. Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor din 

extravilanul localităților. 

Art.25. Folosirea și exploatarea pajiștilor se fac cu respectarea bunelor practici agricole și de 

mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.26. Utilizatorii pajiștilor au obligația de a lua toate măsurile pentru întreținerea acestora, 

cu menținerea categoriei de folosință, după cum urmează: 

26.1. curățirea suprafețelor de pășuni de buruieni, spini si vegetație lemnoasa; 

26.2. nivelarea mușuroaielor fără utilaje mecanizate; 

26.3. strângerea pietrelor și a resturilor vegetale de pe pășunea închiriată; 

Art.27.  Prin excepție de la prevederile art.24, scoaterea definitivă sau temporară din  circuitul  

agricol  a  pajiștilor  situate  în  extravilan  se  poate  face  cu  avizul  Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, numai pentru obiectivele și în condițiile clar precizate în OUG nr. 34/2013. 

Art.28. Suprafața închiriată de comuna Bod va fi împărțită în tarlale în vederea asigurării unui 

pășunat rațional și optim.  

Art.29. Planificarea succesiunii de pășunat a tarlalelor se face astfel încât pajiștea să rămână  în  

limitele  productive  stabilite  cantitativ  și  calitativ.  Pentru  a  preveni  reducerea potențialului 

productiv al pajiștii și afectarea calității acesteia se planifică pășunatul tuturor tarlalelor. 

Art.30. Pentru a preveni pășunatul excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a 

pășunii, scăderea producției de iarbă și a cantității de iarbă consumată de animale în ciclurile 

următoare de pășunat, trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață. 

Art.31. Orice nerespectare în gestionarea pajiștilor produce reduceri cantitative și calitative de 

masă verde și crește riscul degradării pășunii. 

Art.32. Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și de gradul de 

dezvoltare a covorului ierbos. 

Art.33. Se evită începerea pășunatului prea devreme, care poate afecta perioada de regenerare, 

sănătatea și supraviețuirea plantelor. 

Art.34. Încărcătura redusă de animale pe pajiște conduce la: 

34.1. potențialul economic al pajiștii nu este pe deplin realizat; 

34.2. pajiștilor care nu sunt utilizate li se modifică compoziția floristică și le scade 

productivitatea prin reducerea plantelor palatabile și cu valoare nutritivă ridicată; 

34.3. unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare nutritivă; 

34.4. biodiversitatea se reduce datorită pășunatului redus. 

Art.35. Depășirea încărcăturii optime de animale pe pajiște conduce la: 

35.1. performanțe economice și productive reduse ale animalelor; 

35.2. furaje de calitate inferioară și cantitate redusă; 
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35.3. înlocuirea plantelor furajere palatabile, cu valoare nutritivă mare, cu specii mai puțin 

valoroase; 

35.4. productivitate redusă; 

35.5. apariția și creșterea golurilor în zonele de pășunat preferate; 

35.6. creșterea costurilor cu furajarea suplimentară; 

35.7. îmbogățirea localizată cu fertilizanți prin eliminarea dejecțiilor de către animale; 

35.8. introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc în mod tradițional în zonă, 

provenite de la furajarea suplimentară cu fân sau alte semințe; 

35.9  distrugerea  vegetației  și  a  texturii  solului  prin  călcarea  de  către  animale  și  prin 

transportul de furaje suplimentare. 

Art.36. Ținând cont de încărcătura de animale pe fiecare zona, respectiv distantele față de 

localitate, dar și nevoile diferite ale crescătorilor (mici si mari) de animale se pot amplasa 

coșare/țarcuri pentru staționarea animalelor pe timpul nopții, doar cu acordul proprietarului 

pășunii.  

Art.37. Cositul în alte condiții decât cele prevăzute în prezentul Regulament este INTERZIS pe 

toată suprafața pășunii aparținând domeniului privat al comunei Bod. 

 

CAP.III OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE PĂȘUNAT  

 

Art.38. Autorizația de pășunat este obligatorie pentru toți deținătorii de animale care 

pășunează pe raza comunei Bod. 

Art.39. În vederea obținerii Autorizația de pășunat, crescătorii de animale persoane 

fizice/juridice vor depune la Primăria comunei Bod, atașat cererii formulate conform Anexei 1 

următoarele acte: 

- Cerere 

- Copie act identitate 

- Declarație pe proprie răspundere cu efectivul de animale deținut cu care se realizează 

pășunatul. 

- Copie de pe contractul de închiriere a terenului pe care se realizează pășunatul. 

Art.40. Pe baza actelor depuse și după verificarea acestora Primarul emite o AUTORIZAȚIE DE 

PĂȘUNAT pentru terenurile solicitate. Modelul autorizației este Anexa 2 la prezentul 

Regulament. 

 

CAP. III. OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE (fermieri, asociații ale crescătorilor de 

animale de pe raza administrativ – teritorială a comunei Bod, deținători de stâne). 

 

Art.41. Deținătorii de animale, persoane fizice și persoane juridice cu domiciliul sau reședința 

în comuna Bod, care desfășoară activități de pășunat, sunt obligați: 

41.1.să înregistreze la registrul agricol și RNE efectivele de animale; 

41.2. să actualizeze datele declarate la registrul agricol în cazul în care s-a schimbat numărul 

efectivelor de animale în termen de 10 zile de la această modificare; 

41.3. să înregistreze animalele conform OUG 23/2010 (privind identificarea şi înregistrarea 

suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor. 

41.4 . să dețină un certificat de sănătate la zi al animalelor, eliberat de medicul veterinar 
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41.5  să solicite de la Primaria comunei Bod autorizația de pășunat. 

civil să nu lase nesupravegheate animale pe pășune; 

41.6. să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului 

desemnat pentru pășunat, în interval de 15 zile de la comunicarea procesului – verbal de 

constatare a contravenției. 

41.7. să aducă la cunoștința păstorilor prezentul Regulament de pășunat, traseul ce trebuie 

parcurs, amplasamentul de pășunat și să facă dovada scrisă a informării acestora. Această 

dovada se anexează la cererea pentru emiterea autorizației de pășunat. 

41.8.  să stabilească și să respecte traseul ce trebuie parcurs până la amplasamentul de pășunat 

astfel încât să evite încălcarea proprietăților particulare, iar în cazul în care acest lucru nu este 

posibil, este obligat să obțină, anterior deplasării, acordul scris al proprietarilor terenurilor ce 

necesită a fi străbătute până la locul de pășunat. 

41.9. să verifice periodic dacă păstorii respectă amplasamentul stabilit în autorizația de pășunat. 

41.10. să nu efectueze lucrări care să ducă la scoaterea din circuitul agricol al pajiștii fără 

aprobările legale. 

41.11. să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor și să anunțe imediat Primăria 

comunei Bod și medicul veterinar de apariția sau suspiciunea unei boli transmisibile. 

41.12. să folosească doar câini vaccinați și care poartă jujeu cu dimensiunile stabilite de 

legislația în vigoare,  

41.13. să nu folosească pentru paza turmei de animale câini din rase cu potențial agresiv ridicat 

sau metiși ai raselor de vânătoare.  

41.14. să răspundă, contravențional sau penal, după caz, pentru pagubele produse de animale 

din neglijența angajaților lor. 

41.15. să efectueze lucrări de întreținere pentru terenurile închiriate. 

41.16. este INTERZIS să producă animalelor durere, suferință ( prin înfometare, sete-blocarea 

accesului la apă cu construcții de orice fel- sau oboseală excesivă ), neliniște sau invaliditate cu 

bună-știință. 

41.17. să facă dovada existenței certificatului de sănătate al animalelor eliberat de medicul 

veterinar pentru întregul efectiv de animale însoțite la pășunat. 

Art.42. Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiții agricole și de mediu revine 

exclusiv utilizatorilor care dețin contractele de închiriere a pajiștilor. De asemenea paza 

pajiștilor se asigură de către utilizatori. 

Art. 43. Utilizatorii de pajiști sunt OBLIGAȚI să permită accesul personalului împuternicit pentru  

controlul  respectării  regimului pastoral, a prevederilor Amenajamentului pastoral aprobat prin 

HCL nr. 8/25.01.2016 și a prezentului Regulament de organizare a pășunatului. 

Art.44. Pentru prevenirea pășunatului timpuriu se vor efectua controale pe pășuni de către 

echipe formate din reprezentanți ai primăriei. 

Art.45. Proprietarii de stâne sunt obligați să semnalizeze existența stânelor de la cel puțin 500 

m și să delimiteze perimetrul în care accesul public este prohibit. 

Art. 46. Proprietarii de stâne sunt obligați să posteze pancarte informative la hotarele pășunii, 

în toate punctele de acces pentru public: drumuri, poteci, trasee turistice. 

Art. 47. Pancartele vor afișa în mod obligatoriu : 

- Numele, adresa și numărul de telefon al proprietarului stânei. 

- Numele ciobanilor angajați. 
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- Numărul de câini care însoțesc turma. 

- Semnul distinct purtat de câinii ciobănești. 

- Modul în care persoanele străine trebuie să se comporte  atunci când tranzitează 

pășunea. 

- Orice altă informație pe care proprietarul o consideră utilă . 

Art.48. Proprietarii câinilor au următoarele obligații : 

48.1. Să dețină carnet de sănătate pentru fiecare câine. 

48.2. Să deparaziteze câinii periodic. 

48.3. Să vaccineze câinii împotriva turbării (rabiei) 

48.4. Să vaccineze cățeii 

48.5. Să asigure hrana adecvată fiecărui câine. 

48.6. Să nu abandoneze câinii sau cățeii nedoriți. 

Art. 49. Obligațiile menționate în articolul 48 cu privire la câini sunt permanente, se aplica și în 

perioada de iernare a turmelor. 

Art.50. În cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare la locul de pășunat se face 

pe drumurile publice deținătorii sunt obligați să le însoțească, să nu obstrucționeze circulația 

vehiculelor. 

 

CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂSTORILOR ŞI RESPONSABILILOR DE TURME  

 

Art.51. Responsabilii de turme și păstorii sunt obligați: 

51.1. să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de pășunat, amplasamentul de 

pășunat și prevederile prezentului Regulament.  

51.2. să dețină, pe toată perioada pășunatului o copie după contractul de închiriere și 

autorizația de pășunat. 

51.3. să efectueze pășunatul numai pe terenul închiriat, să respecte cu strictețe limitele trupului 

de pășune închiriat, să asigure protecția parcelelor învecinate și a tuturor culturilor din 

apropierea suprafețelor repartizate pentru pășunat. 

51.4. să răspundă material pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lor, să 

răspundă material pentru pagubele produse de animale din neglijența angajaților săi; 

51.5 să răspundă civil, contravențional sau penal, după caz,  pentru integritatea și sănătatea 

animalelor lăsate la grija lor; 

51.6.  să nu lase animalele nesupravegheate pe pășune; 

51.7.  să nu pășuneze pe  : 

-terenuri arabile (arabile propriu-zise, pajiști cultivate, grădini de legume); 

-terenuri destinate culturilor furajere perene; 

-terenuri rămase temporar neînsămânțate datorită inundațiilor, colmatărilor, 

degradărilor sau altor cauze; 

51.8.  să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor și să anunțe imediat   

deținătorul de animale de apariția sau suspiciunea unei boli transmisibile. 

51.9. să folosească doar câini vaccinați și care poartă jujeu cu dimensiunile stabilite de 

legislația în vigoare. 

51.10. să nu folosească pentru paza turmei de animale câini din rase cu potențial agresiv ridicat 

sau metiși ai raselor de vânătoare.  
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51.11. Ciobanul are obligația de a liniști câinii în prezența trecătorilor. Orice  responsabilitate  

pentru  acțiunile  agresive  nejustificate  ale  câinilor  ciobănești revine ciobanului care însoțește 

turma, care are obligația de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează prea mult de turmă. 

51.12. să răspundă civil, contravențional sau penal, după caz,  pentru pagubele provocate de  

câinii folosiți  

51.13. este INTERZIS să producă animalelor durere, suferință ( prin înfometare, sete-blocarea 

accesului la apă cu construcții de orice fel- sau oboseală excesivă ), neliniște sau invaliditate cu 

bună-știință. 

51.14. amplasarea coșarelor să se facă în locurile stabilite împreună cu proprietarul pășunii 

51.15.  schimbarea coșarelor să se facă din 3 in 3 zile și să se mențină curățenia după 

desființarea stânei/ciurdei. 

 

CAP. V. OBLIGAȚIILE PRIMĂRIEI COMUNEI BOD. 

 

Art.52. Să emită în maxim 10 zile de la înregistrarea cererii Autorizația de pășunat în cazul în 

care toate formalitățile si demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament de 

pășunat al comunei Bod. 

Art.53. Să acorde sprijin și consiliere prin compartimentul de specialitate în inventarierea 

pagubelor produse de animale. 

Art.54. Să efectueze inspecții-controale de cel puțin două ori în perioada de exploatare . 

Art.55. Să aplice sancțiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului 

Regulament. 

Art.56. În termen de 10 zile de la aprobarea Regulamentului de pășunat al comunei Bod, prin 

dispoziția conducătorului autorității publice locale, se va constitui Comisia de verificare a 

modului de respectare a prevederilor Regulament de pășunat al comunei Bod, precum și 

atribuțiile acesteia. 

 

CAP. VI. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 

 

Art.57. În spiritul prezentului Regulament constituie contravenții următoarele fapte: 

a) pășunatul în lipsa unui contract de închiriere pentru pășunat și implicit în lipsa autorizației 

de pășunat emisă de Primăria comunei Bod se consideră pășunat neautorizat. 

b) pășunatul  în baza unui contract neavizat  de Primăria comunei Bod sau întocmit fără a 

respecta legislația în vigoare se consideră pășunat neautorizat. 

c) activitatea de pășunat desfășurată în baza unor alte documente de înstrăinare/folosință a 

terenului în vederea pășunatului în care nu au fost prevăzute toate obligațiile și sarcinile avute 

de către părți conform legislației în vigoare, constituie pășunat neautorizat. 

d) activitatea de pășunat desfășurată în condițiile omisiunii prevederii cu privire la  sarcinile și 

obligațiile avute de părți din cuprinsul contractului de închiriere pentru pășunat, conform 

legislației în vigoare, reprezintă pășunat neautorizat. 

e) Pășunatul neautorizat sau introducerea  animalelor  pe  pajiști  în  afara  perioadei  de 

pășunat,  

introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract; 

f) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract. 
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g) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele 

folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștea, în afara drumurilor 

prevăzute în amenajamentul pastoral. 

h) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu, așa cum prevede OUG nr. 34/2013; 

i) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în vigoare; 

j) amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art.5 alin. (3) din 

OUG nr. 34/2013; 

k) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără 

aprobările legale în vigoare. 

l) subînchirierea totală sau parțială a terenurilor ce fac obiectul contractului privind pășunea 

domeniu privat al comunei Bod este interzisă sub sancțiunea nulității absolute 

m) amplasarea stânelor pe raza comunei Bod de către persoanele fără contract de închiriere 

pentru pășunat 

n) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru pășunat prin contractul de pășunat și anexa 

grafică a acestuia. 

o) desfășurarea activității de pășunat pe  : 

 -terenuri arabile ( arabile propriu-zise, pajiști cultivate, grădini de legume ) 

 -terenuri destinate culturilor furajere perene 

 -terenuri rămase temporar neînsămânțate datorită inundațiilor, colmatărilor, 

degradărilor sau altor cauze 

p) lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate 

q) neprezentarea și nedeclararea pentru identificarea, individualizarea și înregistrarea 

animalelor 

r) efectuarea pășunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor legale și 

prin autorizația de pășunat 

s) efectuarea pășunatului cu câini fără jujeu și nevaccinați. 

t) folosirea pentru paza turmei a câinilor din rase cu potențial agresiv ridicat sau a metișilor 

raselor de vânătoare. 

u) depozitarea deșeurilor menajere și/sau agrozootehnice pe pășune 

v) desfășurarea activității de pășunat pe timpul nopții 

Art.58 Contravențiile prevăzute la art. 57 se sancționează după cum urmează : 

a) 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. f), g), m), p), q), r), 

s), t), u), v)  și w); 

b) 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), b), c), d), e), h), i), n), o)  

c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 

10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. j); 

d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. k), l). 

e) Nerespectarea prevederilor dispozițiilor art.48 din prezentul regulament constituie 

contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 la 3000 lei.  

Art.59. Contravenția prevăzută la art.57 lit. k) se sancționează și cu sancțiunea complementară 

constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe cheltuiala 

contravenientului. 
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Art.60. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către reprezentanții 

Primăriei numiți prin dispoziție de către Primar, precum și de către organele de poliție pentru 

faptele constatate în zona specifică de competență. 

Art.61. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 57 

lit. h) și  j) se fac și de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, Poliției Naționale 

precum și de către ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor de urgență profesioniste. 

Art.62.Î n situația în care fapta săvârșită întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni, 

pentru constatarea și aplicarea unei pedepse se vor sesiza organele de urmărire penală în 

conformitate cu prevederile Codului Penal în vigoare, sesizarea putând fi înaintată de către 

orice persoană interesată. 

Art.63. În cazul în care contravenientul, persoană fizică sau juridică, nu a achitat amenda în 

termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării 

silite, se poate înlocui amenda cu sancțiunea obligatorie la prestarea unei activități în folosul 

comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată, în condițiile OG 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.64. Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul 

local, după caz. 

 

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Art.65. Prezentul Regulament are caracter OBLIGATORIU pentru cei afectați iar încălcarea 

prevederilor acestuia va conduce la încetarea contractului de închiriere încheiat cu autoritatea 

locală. 

Art.66.Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local. 


