ANEXĂ LA H.C.L. NR. 21/14.02.2018
PRIMĂRIA ORAȘULUI SEGARCEA
REGULAMENT DE PĂȘUNAT
pentru pajiștile proprietate privată a Orașului Segarcea
Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile
deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat, precum şi reguli de exploatare a
pajiștilor aparţinând domeniului privat al orașului Segarcea, județul Dolj.
Art. 2. Terenurile evidenţiate ca pajiști, aparţinând domeniului privat al
orașului Segarcea, vor fi folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării
unui păşunat raţional, pe tot parcursul anului se vor stabili efectivele de animale pe
trupuri de păşune.
Art. 3. Suprafeţele de păşune destinate păşunatului pentru anul 2018 sunt
cuprinse în anexele la prezentul regulament. Aceste suprafețe pot fi modificate prin
hotărâri ale consiliului local.
Art. 4. Dreptul de folosinţă asupra terenurilor pentru păşunat se acordă pe
bază de contract de închiriere crescătorilor de animale - persoanelor fizice sau
juridice având animale înscrise în RNE, proporţional cu efectivele de animale
deţinute în exploataţie. Crescătorii de animale - persoane fizice sau juridice vor face
dovada înregistrării la primărie a efectivelor de animale.
Art. 5. Lucrările de întreţinere a pajiștilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale
se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc.
Perioada de păşunat
Art. 6. Pentru anul 2018 perioada de păşunat începe de la data adjudecării
licitației pentru ovine, caprine, bovine și cabaline, iar ciclul de păşunat se încheie la
data de 1 octombrie pentru bovine şi cabaline şi 1 noiembrie pentru ovine şi caprine.
Se vor evita: păşunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variaţii
mari de temperatură şi precipitaţii abundente; revenirea pe aceeaşi parcelă la
intervale mai mici de 21 zile; ţinerea pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare
de 4-6 zile.
Drepturile crescătorilor de animale
Art. 7. Crescătorii de animale au următoarele drepturi:
Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea acestora păşunile
care fac obiectul contractului de închiriere.
Obligaţiile crescătorilor de animale
Art. 8. Crescătorii de animale au următoarele obligaţii:
1) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a
pajiştilor ce fac obiectul contractului de închiriere;
2) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul contractului de închiriere.
Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii
absolute;
3) să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul
veterinar de circumscripţie, pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat;
4) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe
imediat apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile;
5) să plătească chiria la termenul stabilit;

6) să respecte capacitatea de păşunat sau încărcătura optimă de animale
stabilită prin hotărâre a consiliului local întreaga perioadă de păşunat;
7) să comunice în scris la registrul agricol al primăriei, în termen de 5 zile de la
vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării
capacităţii de păşunat în toate zilele perioadei de păşunat;
8) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
9) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale;
10) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
11) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a
pajiştii;
12) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare
şi a excesului de apă, de fertilizare, anual. Pentru buna desfăşurare a păşunatului
responsabilii de turme efectuează lucrări de igienizare pe trupurile de pajiște primite
în administrare astfel: curăţirea suprafeţelor de pajiști de buruieni, nivelarea
muşuroaielor, strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe pajiște, conform
anexei la regulament;
13) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
14) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod
gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere
la termen;
15) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului
contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
16) să nu lase nesupravegeate animalele pe păşune;
17) să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localităţii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
18) răspunde civil, contravenţional sau penal pentru pagubele produse de
animalele lăsate în grija lui;
19) răspunde solidar pentru pagubele produse de animale din neglijenţa
angajaţilor săi;
20) răspunde material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija
lui conform normelor veterinar-sanitare.
Obligaţiile locatorului:
Art. 9. Locatorul are următoarele obligaţii:
a) să nu îl tulbure pe deţinătorul contractului de închiriere în exerciţiul
drepturilor rezultate din contractul de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile
prevăzute expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă
atingere drepturilor deţinătorul contractului de închiriere;
d) să constate şi să comunice deţinătorului contractului de închiriere orice
atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.
Art.10. Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi/sau agrozootehnice pe
păşune. Schimbarea categoriei de folosință a suprafețelor de pășune se poate face
doar în condițiile legii.
Sancţiuni şi contravenţii
Art. 11. Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) păşunatul neautorizat 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,
decât cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea;
e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la
art. 1 alin. (2) din OUG nr. 34/2013;
f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
g) închirierea pajiştilor aflate în domeniul privat al orașului unor persoane care
nu sunt îndreptăţite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 34/2013;
h) amplasarea pe pajiști a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la
art. 5 alin. (3) din OUG nr. 34/2013;
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă
păşune fără aprobările legale în vigoare.
Contravenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 14, al. 2, 3 din O.U.G.
nr. 34/2013, respectiv:
a) 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. f);
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), d) şi e);
c) 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);
Repartizarea pajiștilor
Art. 12. Repartizarea pajiștilor se face prin atribuire directă, în condiţiile OUG
34/2013, cu modificările și completările ulterioare, crescătorilor de animale.
Prețul de închiriere este de 216 lei/ha/an.
În calculul preţului se ia în considerare:
- capacitatea de păşunat sau încărcătura optimă de animale
- preţul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judeţene, stabilit conform
prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Calculul capacităţii de păşunat pentru anul 2018, respectiv a preţului de
închiriere este prevăzut în anexa la prezentul regulament.
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 13. Contractul de închiriere este prevăzut în anexa la prezentul
regulament și se încheie pentru o perioadă de 7 ani.
Art. 14. Pentru prevenirea păşunatului ilegal se vor efectua controale de către
Poliția Locală Segarcea.

