
Anexa  la HCL nr.___/07.03.2018 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL TÎRGȘORU VECHI 

                                                              
 
 

REGULAMENTUL 
Privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor 

permanente din extravilanul comunei Tîrgșoru Vechi, aflate în domeniul privat al 
localității 

 
CAPITOLUL I:  DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. (1)Conform legii, pajiştile permanente sunt suprafeţele agricole de păşuni și 

fânețe, naturale sau cultivate, folosite pentru producţia de iarbă şi care sunt utilizate pentru 
păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de 
mediu. 

(2)Pajiștile permanente ale comunei Tîrgșoru Vechi cuprind următoarele suprafețe: 
Nr.  
crt.  

Satul  Sup.ha  Tarla, parcela Nr.bloc fizic  

1  Zahanaua  5,00  T 44 A 229  516  
2  Stancesti  25,76  T 53 A 332  595  
3  Tirgsoru Vechi  8,63  T 8 A 33  410  
4  Tirgsoru Vechi  7,00  T 9 A 31/1  361  
5  Tirgsoru Vechi  8,12  T 47 A 252  553  
6  Tirgsoru Vechi  16,93  T 5 A 22  273  
7  Tirgsoru Vechi  1,50  T 10 A 46/1  328  
T O T A L  72,94 

 
a) suprafețele de pășune (izlaz) disponibile care sunt utilizate pentru pășunatul 

animalelor; 
b) suprafețele de fânețe disponibile folosite pentru recoltarea de masă verde și 

producerea de furaje(fân), precum şi în vederea pășunatului de primăvară-toamnă cu 
efectivele de ovine; 

c) suprafeţele de terenuri păşune şi fâneaţă care sunt concesionate/închiriate în baza 
hotărârilor consiliului local în vederea creşterii animalelor/înființare de ferme și pentru care 
există contracte de concesiune/închiriere în derulare.  

(2)Prezentul regulament reglementează modalitatea de închiriere prin atribuire directă 
a suprafeţelor de pajişti, proprietate privată a comunei Tîrgșoru Vechi în vederea păşunatului 
animalelor pe păşunile cu destinaţia de izlaz, şi în vederea exploatării  fâneţelor prin 
recoltarea masei verzi şi producerea de furaje.  

 (3)Suprafeţele de pășuni și fânețe, proprietate privată a comunei Tîrgșoru Vechi 
pentru care se reglementează măsuri prin prezentul regulament sunt identificate pe tarla şi 
parcelă în Anexa 1 la acesta.  

(4) Suprefeţele agricole de pășuni cu destinația de izlaz și fânețele ale comunei se 
împart în două categorii, respectiv categoria II și III în funcţie de calitatea solului şi producţia 
de masă verde obţinută, starea actuală a acestora fiind afectată de eroziuni ale solului şi 
împăduriri necontrolate. 

(5) Producția de masă verde (to/ha), coeficientul de folosire și încărcarea cu UVM 
pentru fiecare  trup de pajiște sunt prevăzute în Tabelul Anexa 2 la prezentul regulament.  

(6) Nivelul minim al preţului închirierii se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea 
ierbii disponibile pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului 
de amenajament pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări anuale prevăzute în acesta, cu 



respectarea prevederilor legale în vigoare, conform Tabelului, Anexa 3 la prezentul 
regulament. 
     (7) Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producţia 
anuală disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit potrivit Anexei 3 la prezenta. 

 
Art.2. (1)Conform legii, pentru punerea în valoare şi folosirea optimă a pajiștilor, Primarul, în 
conformitate cu hotărârile Consiliului local şi în baza cererilor crescătorilor de animale, 
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, 
membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Tîrgșoru Vechi, 
încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de 
pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă 
de 7 ani.  

(2)Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie crescătorilor de animale persoane 
fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor prin licitaţie 
publică, organizată în condiţiile legii. 
Art. 3. (1) Lucrările de întreţinere şi îmbunătăţire a pășunilor proprietate privată a comunei 
Tîrgșoru Vechi sunt menţionate în amenajamentul pastoral, se vor executa de către crescătorii 
de animale și vor fi menționate în contractul de închiriere . 

(2)Păşunatul de primavară-toamnă cu efective de ovine este permis numai pe 
terenurile fâneaţă, proprietate privată a comunei Tîrgșoru Vechi, identificate în Anexa 1 la 
prezentul regulament, în perioada 1 mai – 1 iunie pentru perioada de primăvară, şi 1 
septembrie -1 noiembrie pentru perioada de toamnă. 

(3)Ţinând seama de condiţiile de climă şi  sol ale comunei Tîrgșoru Vechi, pentru 
asigurarea nutreţului necesar întregului efectiv de animale din gospodăriile populaţiei,  
pășunatul bovinelor şi cabalinelor pe păşunile cu destinaţia de  izlaz se face începând cu data 
de 15 mai şi până la 15 octombrie.  
   

CAPITOLUL II: MODALITĂŢILE DE EXPLOATARE A PAJIŞTILOR 
COMUNEI TÎRGȘORU VECHI. 

Secţiunea 1. Închiriere prin atribuire directă a păşunilor cu destinaţia de izlaz. 
 
Art.4. (1) Suprafeţele de pășuni cu destinaţia de izlaz evidenţiate în Anexa 1 la 

prezentul regulament, se închiriază prin atribuire directă pe o perioadă de 7 ani, persoanelor 
fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai 
colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Tîrgșoru Vechi. 

(2)Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Tîrgșoru 
Vechi se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor 
colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE. 

(3)Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei Tîrgșoru Vechi cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie 
să fie legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea 
directă a contractului. 

  (4)Atribuirea prevăzută la alin. (1) se face pe baza cererii formulată de aceştia, 
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, înscrise în Registrul naţional al 
exploataţiilor, situaţie dovedită cu adeverinţă eliberată de cabinetul veterinar, cererea fiind 
vizată și cu datele din Registrul agricol, care confirmă efectivul real de animale deţinut de 
solicitant.  

(5)Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei Tîrgșoru Vechi care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile 
aflate în domeniul privat al comunei Tîrgșoru Vechi trebuie să depună un tabel cu membrii 
asociaţiei, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în Registrul 
naţional al exploataţiilor care asigură încărcătura minimă, conform Anexei 2 la prezentul. 



 (6) Pentru anul în curs, cererea se va depune până la data de 15.03.2018, iar pentru 
anii următori, în situaţia în care se eliberează anumite suprafeţe, se pot depune până la data de 
15 martie a fiecărui an. 
 (4)Nivelul chiriei pentru fiecare trup de pajiște (pășune-izlaz) este prevăzută în Anexa 
nr.3 la prezenta.  
 (5)Chiria a fost  calculată conform  normelor  de aplicare a OUG.34/2013, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 (6)Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la 
data de 15 septembrie ale fiecărui an . 
    (7) Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate 
pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării 
contractului. 
    (8) Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 
 (9)Pentru anii fiscali urmatori, chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie 
aferent anului fiscal respectiv şi se va putea modifica prin hotărâre a Consiliului Local 
Tîrgșoru Vechi. 
(10)Chiria obtinuta din inchiriere reprezintă venit la bugetul local. 
 (11)Taxa folosință teren extravilan se va achita in lei, lunar, de catre locatar până la 
data de 25 a lunii, conform Codului fiscal.   

 (12)Perioada de păşunat este 15 mai – 15 octombrie a fiecărui an, fiind interzis cu 
desăvârşire intrarea pe izlaz a animalelor în afara perioadei menţionate. 
(13)Suprafeţele de pajiști (pășune-islaz) se atribuie crescătorilor de animale în raport de 
disponibilul de suprafaţă deţinut în proprietate de oraşul Tîrgșoru Vechi şi având în vedere 
numărul de animale al crescătorului înregistrat în RNE, potrivt Anexei 2. 
(14) Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM sunt:  
 
Categoria de animale Coeficientul de conversie  Capete/UVM    
Tauri, vaci şi alte bovine de mai 
mult de 2 ani, ecvidee de mai 
mult de 6 luni      

1,0 1,0 

Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6 
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5 
Ovine    /caprine 0,15 6,6 

 
 (15)Cererile prev. la alin. (6) și documentele anexate acesteia se analizează de 

Comisia constituită prin hotărâre a Consiliului Local Tîrgșoru Vechi care întocmește 
propunerea de atribuire a terenurilor cu respectarea prev. alin. (13) și (14). 

(16) Din suprafaţa calculată, în raport de efectivul de animale deţinute şi încărcătura 
stabilită, se scade suprafaţa pajişte pe care crescătorul de animale o are deja 
concesionată/închiriată. Suprafața rezultată prin aplicarea calculului privind încărcarea cu 
UVM/ha, potrivit Anexei 2,  poate fi diminuată în funcție de suprafața disponibilă și numărul 
de solicitări.  

(17) Nu vor fi luate în considerare cererile formulate de  crescătorii de animale care 
figurează cu datorii la bugetul local (chirie/taxă pentru exploatat terenurile păşune/fâneţe), 
precum şi ale celor pentru care există reclamaţii verificate şi confirmate cu privire la 
nerespectarea regimului de păşunat. 

(18) Nu poate participa la analizarea şi întocmirea propunerii de atribuire a terenurilor 
persoana care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv  
are un interes patrimonial.  

(19) Propunea privind atribuirea suprafeţelor de pajişti întocmită de comisia 
menţionată la alin. (15) se supune aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară desfăşurată 
în  luna martie a fiecărui an. 

(20) În baza hotărârii privind închirierea prin atribuire directă a păşunilor cu destinaţia 
de islaz, se încheie contractul de închiriere . 

 



Capacitatea de păşunat sau încarcatura optimă de animale, conform Ordinului 544/2013, art. 
10, se defineşte prin numărul de animale (UVM), care pot fi hrănite pe întreg sezonul de 
păşunat, de pe un hectar de pajişte, de la care se cunoaște producţia de furaje disponibilă. 

Încărcătura de animale pe o pajişte, este un instrument util de folosire pentru 
crescătorul de animale, deoarece îi permite să ajusteze încărcătura optimă, în funcţie de 
cantitatea de iarbă disponibilă. Pentru aceasta, se calculează capacitatea de păşunat, respectiv 
numărul de animale care pot păşuna pe unitatea de suprafată. 

Modalitatea de calcul este aplicata conform Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de 
calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; HG 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 si legii 44/2018. 

 
Secţiunea 2. Închiriere prin atribuire directă a pajiștilor cu destinaţia de fâneaţă. 
 
Art.5. (1) Suprafeţele de pajiște cu destinaţia de fâneață evidenţiate în Anexa 1 la 

prezentul regulament, se închiriază prin atribuire directă pe o perioadă de 7 ani, persoanelor 
fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai 
colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Tîrgșoru Vechi. 

(2)Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Tîrgșoru 
Vechi se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor 
colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE. 

(3)Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei Tîrgșoru Vechi cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie 
să fie legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea 
directă a contractului. 

(4)Atribuirea prevăzută la alin. (1) se face pe baza cererii formulată de aceştia, 
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, înscrise în Registrul naţional al 
exploataţiilor, situaţie dovedită cu adeverinţă eliberată de cabinetul veterinar, cererea fiind 
vizată și cu datele din Registrul agricol, care confirmă efectivul real de animale deţinut de 
solicitant.  

(5)Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei Tîrgșoru Vechi care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile 
aflate în domeniul privat al comunei Tîrgșoru Vechi trebuie să depună un tabel cu membrii 
asociaţiei, crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în Registrul 
naţional al exploataţiilor care asigură încărcătura minimă, conform Anexei 2 la prezentul. 

 (6) Pentru anul în curs, cererea se va depune până la data de 15.03.2018, iar pentru 
anii următori, în situaţia în care se eliberează anumite suprafeţe, se pot depune până la data de 
15 martie a fiecărui an. 
 (4)Nivelul chiriei pentru fiecare trup de pajiște (pășune-izlaz) este prevăzută în Anexa 
nr.3 la prezenta.  
 (5)Chiria a fost  calculată conform  normelor  de aplicare a OUG.34/2013, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 (6)Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la 
data de 15 septembrie ale fiecărui an . 
     (7) Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate 
pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării 
contractului. 
     (8) Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea 
contractului. 
 (9) Pentru anii fiscali urmatori, chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie 
aferent anului fiscal respectiv şi se va putea modifica prin hotărâre a Consiliului Local 
Tîrgșoru Vechi. 



(10)Chiria obtinuta din inchiriere reprezintă venit la bugetul local. 
 (11)Taxa folosință teren extravilan se va achita in lei, lunar, de catre locatar până la 
data de 25 a lunii, conform Codului fiscal.   
(12)Suprafeţele de pajiști fâneață se atribuite crescătorilor de animale în raport de disponibilul 
de suprafaţă deţinut în proprietate de oraşul Tîrgșoru Vechi şi având în vedere numărul de 
animale al crescătorului înregistrat în RNE, potrivt Anexei 2. 
(13) Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM sunt: 
 
Categoria de animale Coeficientul de conversie  Capete/UVM    
Tauri, vaci şi alte bovine de mai 
mult de 2 ani, ecvidee de mai 
mult de 6 luni      

1,0 1,0 

Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6 
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5 
Ovine    /caprine 0,15 6,6 
 

(14) Cererile prevăzute la alin. (6) și documentele anexate acesteia se analizează de 
Comisia constituită prin hotărâre a Consiliului Local Tîrgșoru Vechi care întocmește 
propunerea de atribuire a terenurilor cu respectarea prev. alin. (12) și (13). 

(15) Din suprafaţa calculată, în raport de efectivul de animale deţinute şi încărcătura 
stabilită, se scade suprafaţa pajişte pe care crescătorul de animale o are deja 
concesionată/închiriată. Suprafața rezultată prin aplicarea calculului privind încărcarea cu 
UVM/ha, potrivit Anexei 2,  poate fi diminuată în funcție de suprafața disponibilă și numărul 
de solicitări.  

 (16) Nu vor fi luate în considerare cererile formulate de  crescătorii de animale care 
figurează cu datorii la bugetul local (chirie/taxă pentru exploatat terenurile păşune/fâneţe), 
precum şi ale celor pentru care există reclamaţii verificate şi confirmate cu privire la 
nerespectarea regimului de păşunat. 

(17) Nu poate participa la analizarea şi întocmirea propunerii de atribuire a terenurilor 
persoana care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv  
are un interes patrimonial.  

(18) Propunea privind atribuirea suprafeţelor de pajişti, întocmită de comisia 
menţionată la alin. (14) se supune aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară desfăşurată 
în  luna martie. 

(19) În baza hotărârii privind închirierea prin atribuire directă a păşunilor cu destinaţia 
de fâneață, se încheie contractul de închiriere . 
 

CAPITOLUL III: MĂSURI PRIVIND ÎNTREŢINEREA PAJIŞTILOR, 
drepturi și obligații : 

 
Chiriașul are obligația de a respecta proiectul  de amenajament pastoral aprobat prin H.C.L. 
nr. 145/19.12.2017 ,anexat regulametului,  avand urmatoarele obligatii:  
 
- Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și gradul de dezvoltare a 
covorului ierbos;  
- Se va evita pășunatul prea devreme care afectează perioada de regenerare a plantelor, 
sănătatea și supraviețuirea lor;  
- Perioada de pășunat se va încheia în luna noiembrie la o dată stabilită în funcție de 
temperatură și precipitații;  
- Data începerii pășunatului, precum și modul de organizare a pășunatului, aparțin consiliului 
local.  
Pentru determinarea duratei sezonului de păşunat se ţine seama de altitudine, factori limitativi, 
condiţii climatice extreme, tradiţia locală.  
Conform Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 



completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, art. 10 (1), introducerea animalelor pe 
pajiște este permisă în perioada prevăzută în amenajamentul pastoral.  
În faza tânără de vegetaţie, plantele de pe păṣuni au însuṣiri organoleptice deosebite (gust, 
miros) care măresc apetitul animalelor ṣi ca urmare creṣte gradul de consumabilitate a ierbii 
care poate ajunge la 85-95%.  
Dacă păṣunatul începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere ṣi solul prea umed, 
efectele negative asupra vegetaţiei sunt următoarele:  
- Se distruge stratul de ţelină, se bătătoreṣte solul ṣi se înrăutăţeṣte regimul de aer ṣi din sol, se 
formează gropi ṣi muṣuroaie;  
- Pe terenurile în pantă se declansează eroziunea;  
- Se modifică compoziţia floristică, dispărând plantele valoroase, mai pretențioase din punct 
de vedere al apei, aerului ṣi hranei în sol;  
- Plantele fiind tinere, au suprafaţa foliară redusă ṣi vor folosi pentru refacerea lor substanṭe 
de rezervă, acumulate în organele din sol, având ca efect epuizarea acestora;  
 
Efectele negative asupra animalelor sunt:  
- Iarba prea tânară conţine multă apă ṣi, ca atare, are efect laxativ epuizant, ceea ce duce la 
eliminarea excesivă a sărurilor minerale cu Ca, Mg, Na;  
- Conṭinând prea puṭină celuloză, nu se pretează la salivaṭie ṣi rumegare, animalele fiind 
predispuse la intoxicaṭii ṣi meteorizaṭii;  
 
Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este 
permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot substanţa activă /hectar.  
LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ANUALĂ ŞI PE TERMEN LUNG AL PAJIŞTILOR  
În activitatea de proiectare şi executare a lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, apare 
necesitatea aplicării în practică a tehnologiilor diferenţiate, în concordanţă cu condiţiile 
specifice fiecărui tip de formaţie de pajişte permanentă.  
Pentru sporirea producţiei pajiştilor permanente, în general, se execută două mari categorii 
de lucrări:  
- lucrări de suprafaţă;  

- lucrări radicale.  
 
Lucrările de suprafaţă urmăresc crearea de condiţii mai bune de viaţă pentru plantele 
componente ale covorului vegetal din pajişte, fără a se distruge covorul vegetal existent. Din 
această categorie fac parte: lucrările tehnico-culturale nedorite, combaterea eroziunii solului, 
autoînsămânţarea şi supraînsămânţarea s.a. 

- Conṭinutul mare de azot al ierbii tinere, determină acumularea în stomac a amoniacului ṣi ca 
urmare declanṣarea unor fermentaţii periculoase.  
 
Ultimul păṣunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 de zile înainte de instalarea 
îngheţurilor pemanente. Astfel, plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-ṣi refacă 
masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună suportare a îngheţurilor, pe de o parte, iar pe 
de altă parte, pornirea timpurie în vegetaţie. Întârzierea păṣunatului toamna, până la venirea 
îngheţurilor, face ca iarba să nu se poată reface corespunzător, astfel dispărând speciile 
valoroase din pajiṣti.  
Momentul începerii pășunatului rațional se face când:  
-înălţimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiştile naturale şi 12 – 20 cm pe pajiştile 
semănate;  
-înălţimea apex-ului (conul de creştere al spicului la graminee) este de 6 – 10 cm;  
-producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 - 5 t/ha pe pajiştile naturale 
şi 5 – 7,5 t/ha pe pajiştile semănate;  
-înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară, care este un adevărat 
fitotermometru;  



-după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din ţara noastră.  
Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de 
vegetaţie, care este legată mai mult de perioadele de secetă. La câmpie, durata perioadei de 
vegetaţie este de 180 – 200 zile în condiții de irigare (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile 
în condiții de neirigare;  
Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de apariţia 
îngheţurilor permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, de Sf. Dumitru (26 
octombrie).  
Având în vedere modul de exploatare a păşunilor, producţia mică de masă verde, 
lucrările minime executate pe păşuni (doar curăţiri de resturi vegetale şi o uşoară 
fertilizare), momentul începerii păşunatului, se stabileşte când înălţimea covorului 
ierbos este de 8-15 cm pe pajiştile naturale şi de 12-20 cm pentru pajiştile cultivate.  
 

Art.6.Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de 
către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări sunt cele 
prevăzute în extrasele de la amenajamentul pastoral. 
 Art.7.Odata cu semnarea contractului, locatarul are obligatia sa respecte toate 
prevederile si procedurile ce decurg din legislatia privind protectia mediului. 
 Art.8.Inainte de iesirea la pasunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor 
prin certificatele eliberate de circumscriptia sanitar - veterinara. 
 Art.9.Locatarul are obligatia sa anunte circumscriptia sanitar - veterinara si Primaria 
comunei Tîrgșoru Vechi in termen de 24 ore, in cazul imbolnavirii animalelor, aparitia unor 
boli infectocontagioase sau a mortalitatii animalelor. 
 Art.10.Se interzice,  sub  sanctiunea  rezilierii  contractului,  luarea in turma a 
animalelor apartinand locuitorilor altor localități . 
 Art.11 Este interzisă depozitarea gunoaie menajere pe pajiștile inchiriate. 
 Art.12 Este interzisă subinchirierea terenului ce face obiectul contractului de 
inchiriere unei terțe persoane. 
 Art.13.Chiriașului ii este interzis sa arda vegetatia uscata a pajiștilor in scopul curatirii 
acestora. 

Art.14. În cazul reducerii încarcaturii de animale sub limita stabilită prin contract, 
suprafata prevazuta in contractul de închiriere se reduce proportional, iar în cazul în care nu 
mai face dovada deținerii animalelor, contractul încetează în termen de 10 zile de la data 
primirii notificării de către chiriaş. 
 Art.15.Chiriașul are obligatia de a permite , persoanelor desemnate de primar, accesul 
si controlul privind modul in care respecta prevederile mai sus mentionate. 
 Art.16.Chiriașul are obligația să asigure protecția persoanelor care circulă în zonele 
închiriate, tranzitate de drumuri,  împotriva animalelor din ferme. 

Art.17. (1)Evidenta contractelor de închiriere a terenului cu destinaţia de pajişti, va fi 
gestionată de Serviciul financiar-contabil în ceea ce privește obligațiile financiare. Pentru 
celelalte obligații stabilite în sarcina chiriașului, reprezentanţii Biroului Agricol-Cadastru sunt 
obligați să urmărească respectarea acestora și să furnizeze toate datele şi informaţiile necesare 
urmăririi acestor contracte. 

(2) Consiliul Local poate solicita prezentarea de  informaţii în şedinţele acestuia 
privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, sumele încasate din exploatarea 
pajiștilor, precum și cheltuielile necesare pentru îmbunătățirea calității terenurilor. 

Art.18. (1)Până la data de 15 aprilie se vor încheia contractele de închiriere cu 
crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice. 

(2)Pe perioada derulării contractului, locatarul va prezenta o declarație pe propria 
răspundere privind efectivul de animale deținut, declarație ce va fi depusă la registratura 
Primăriei comunei Tîrgșoru Vechi, până cel târziu la data de 1 februarie a fiecărui an. 

(3)Dacă din datele prezentate rezultă că nu se respectă încărcătura de animale precum 
și în situația în care nu se respectă termenul de depunere a declarației, contractul încetează în 
termen de 10 zile de la data primirii notificării de către chiriaş. 



Art.19. Tinand seama ca unele suprafete de pajisti ale comunei Tîrgșoru Vechi sunt 
concesionate sau inchiriate dupa caz, pentru a se evita eventualele neintelegeri privind 
transhumanta pe teritoriul comunei, concesionarii/chiriaşii sunt obligaţi să respecte 
prevederile prezentei hotarari. 

 
CAP . SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 
 
Art. 20. (1) Încãlcarea dispozitiilor OUG 34 (art.13 si 15) atrage rãspunderea administrativã, 
contraventionalã, civilã sau penalã, dupã caz. 
(2) Constituie contraventii urmãtoarele fapte: 

 pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat 
 introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin contract 
 neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract 
 circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport inclusiv cu atelaje, decat cele folosite 

pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea 
 nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art 1 alin (2) 
 arderea vegetatiei pajistilor permanente 
 concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, 

oraselor, respectiv municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor 
art. 9 alin (1)si (2) 

 amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art.5 alin (3) 
 scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile 

legale in vigoare. 
(3) Amenzile se fac venit la bugetul local 
(4) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului, 
în functie de rata inflatiei 
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre persoanele 
împuternicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre primar si persoanele imputernicite de 
acesta . 
 
CAP. XI. DISPOZIŢII  FINALE 
  Regulamentul se aprobă şi se poate modifica în cazul modificãrii normelor legale, prin 
Hotãrâre a ConsiliuluiLocal. 
 

Art.21. (1) Încălcarea dispoziţiilor legale privind utilizarea de către crescători a 
pajiştilor proprietate privată a comunei Tîrgșoru Vechi se sancţionează conform prev. OUG 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative care 
reglementează organizarea şi exploatarea pajiştilor. 

 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi 

persoanele împuternicite de acesta. 
Art.22. Primarul comunei Tîrgșoru Vechi va lua masurile ce se impun, astfel incat 

cele reglementate prin prezentul regulament să se aplice la nivelul localitatii, raportat si la 
dispozitiile cuprinse in legile speciale care au stat la baza stabilirii acestor reglementari. 
 
  Preşedinte de Şedinţă                                                        
                               Contrasemnează: 
   Consilier local,                                                                                        Secretar UAT, 
   Veselin Iordan                                                    Rosca Maria Sinziana 
  


