
                                                                           
                                                                                                                                        Anexa  la 
                                                                                                                          H.C.L. nr. 28 din  21.03.2019                                    
 

PROGRAM   TEHNIC 
DE  ÎNTREŢINERE EXPLOATARE  ŞI  ÎMBUNĂTĂŢIRE   A  PĂŞUNII 

COMUNALE ÎN ANUL 2019 
 
 
             Suprafaţa izlazului comunal ce va fi exploatată în anul 2019 în comuna BAHNA,în vederea păşunatului animalelor 
deţinute de cetăţeni, este de 214,56 ha, amplasamentul acesteia fiind: 

 Tarla Şchiaua-56,00ha-bloc fizic 40 
 Gropi-51 ha din care:15,12 ha-bloc fizic 111 și 35,88-bloc fizic 115 
 Bucluc-42 ha din care:35 ha-bloc fizic 21 și 7 ha-bloc fizic 51 
 Ţînta-36 ha-bloc fizic 110 
 Cioranu-11 ha-bloc fizic 126 
 Cioran Ghinda-16 ha bloc fizic 95 

. 
           Până la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajistilor aflate în domeniul public al comunei  se face 
conform regulamentului de pășunat întocmit de către administratorii acestora - art.8 alin.3. din HG nr.1064/11.12.2013 
      Pentru punerea în valoare a pășunii aflate în domeniul public al comunei BAHNA, unitatea administrativ teritorială BAHNA, 
prin primar PISECARU  EMIL, în conformitate cu prezentul regulament, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane 
fizice sau juridice având animale înscrise in RNE, încheie contracte de închiriere - anexa 1 la prezentul regulament - în condițiile 
legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație. 
    Anual, până la data de 1 martie, primarul comunei BAHNA verifica respectarea incărcăturii de animale/ha/contract, în 
corelare cu suprafețele utilizate și stabilesc disponibilul de pajiști ce pot face obiectul închirierii ulterioare. Acolo unde apar 
modificări care implică diminuarea suprafeței sau majorarea acesteia (în limita suprafeței disponibile se vor încheia acte 
adiționale la contractul inițial). 
    Lucrările de întreținere a pajiștilor și a utilităților zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. 
    Adoptarea unui regulament privind pajiștile și pășunile este necesară din următoarele motive: 

 Scăderea potențialului furajer prin deteriorarea speciilor voluminoase 
 Exploatarea haotică 
 Neexecutarea lucrărilor de îmbunătățiri inclusiv prin îngrășarea terenului 
 Deschiderea necontrolată a unor căi de acces 
 Nevoia punerii de acord a nevoilor pastorale cu nevoile de dezvoltare economică a comunei 
Prin măsurile de sprijin a statului pentru producătorii agricoli, o parte din subvenții trebuie să se folosească pentru 

îmbunătățirea calității pășunilor. Acest lucru presupune corelarea măsurilor individuale cu cele luate de administratorii pășunilor 
și pajiștilor. 
       Pășunea comunală aparține domeniului public al comunei BAHNA și se administrează de Consiliul Local în conformitate cu 
prevederile art.8,art.18 și art.32 din Legea nr.72/2002-legea zootehniei,art.33 și art.34 din Legea nr.18/1991 privind fondul 
funciar,Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a art.36 alin.2,lit.b și alin.4.,lit.c din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală,republicată cu modificările și completările ulterioare. 
          Crescătorilor de animale din comună, precum şi deţinătorii de ovine şi caprine ce vor utiliza suprafeţe din păşunea 
comunală în baza  contractelor de închiriere, vor întocmi şi depune în timp util la Centrul APIA Moldoveni, documentaţia 
necesară pentru a beneficia de  sprijinul (ajutorul)  direct cuvenit pentru suprafeţele deţinute pe baza de contract. 
          Pentru buna gospodărire şi întreţinere a păşunilor comunale este necesar ca în fiecare  an şi pe tot timpul vegetaţiei să se 
intreprindă măsuri  pentru creşterea calităţii şi cantităţii de masă verde  cât şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor pentru 
animale reducerea drumurilor inutile, înlăturarea pietrelor.etc. 
             În acest sens se vor lua  următoarele măsuri:  

- defrişarea  arbuştilor şi spinilor, scoaterea  şi distrugerea lor în afara păşunii,  
- nivelarea ravenelor în vederea  înierbării,  drenarea şi scurgerea bălţilor formate în timp  cu apa din topirea zapezilor 

si a ploilor abundente,  
- distrugerea vegetaţiei nedorite prin cosirea spinilor, bojilor, urzicilor,ş.a.,  
- amenajarea şi întreţinerea drumurilor de exploatare şi acces - trupurile de păşune,  
- luarea unor măsuri pentru închiderea circulaţiei pe drumurile create în plus păşunile comunale,  
- amenajarea şi întreţinerea surselor de apă pentru animale, 
-  intrarea animalelor  la păşunat se va face prin înţelegere  verbală cu obligaţia ca păşunatul să fie organizat pe parcele 

pentru evitarea distrugerii păşunii, prin acceptarea la păşunat a numărului optim de animale stabilit la 1 ha, dar nu mai 
putin de 0,3 U.M.V. /ha, întreţinerea pajiştilor se va face până la intrarea animalelor la păşunat, cât şi în timpul 
vegetaţiei, respectiv a păşunatului. 

        Păşunatul se va face în intervalul lunilor 01.05.2019 – 30.10.2019 pentru ovine şi în intervalul 15.05.2019 - 30.09.2019 
pentru bovine cu care ocazie se va încheia proces-verbal de predare a păşunilor beneficiarilor de contract de concesionare,  în 
care se va prevede starea de vegetaţie a acestora, lucrările executate până la acea dată, ce lucrări urmează a fi executate pe timpul 



păsunatului, efectivele  de animale prevăzute a fi admise la păşunat, măsuri pentru asigurarea sănătăţii animelelor pe perioada 
păşunatului, iar la terminarea sezonului de păşunat se va încheia proces-verbal de preluare a păşunilor în care se va menţiona 
starea de întreţinere si a modului de folosire a fondurilor primite de al APIA, funcţie de care va avea prioritate la accesarea 
suprafetelor de păşunii în anii următori. Pășunatul în afara acestei perioade este interzis. Pentru animalele găsite pe pajiști în 
perioada de restricție se vor aplica amenzile prevăzute de actele normative în vigoare. 
             Pentru fiecare lucrare efectuată pe păşunile  comunale se vor încheia  procese verbale de recepţie a lucrărilor si stabilire 
a contravalorii acestora in vederea justificarii fondurilor primite de la APIA. 
             În perioada 1 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020, pe teritoriul comunei BAHNA se instituie perioada de stabulaţie, hrana 
animalelor urmând a fi asigurată de către toţi proprietarii de animale din baza furajeră constituită în acest sens, pentru întreaga 
perioadă de stabulaţie. Pe întreaga perioadă de stabulaţie, păşunatul este interzis. 
Invoirea animalelor la păşunat se va face numai după verificarea stării de sănătate a acestora de către medicul veterinar 
concesionar din comună, potrivit înscrierii acestora în baza de date locală. 
           În vederea încheierii contractelor de închiriere  a pajistilor aflate în domeniul public al comunei BAHNA, crescătorii de 
animale din cadrul colectivității locale a comunei BAHNA vor depune la compartimentul agricol din cadrul primăriei BAHNA  
documentele care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine sau cabaline pentru care solicită suprafețe de pajiști, 
sunt încrise în RNE. 
       Documentele care vor fi depuse în vederea încheierii contractelor de închiriere a pajiştilor sunt: 

 Cerere tip 
 Documente care atestă că animalele din speciile bovine,ovine,caprine sau cabaline pentru care solicită suprafeţe de 

pajişti sunt înscrise in RNE 
 Adeverința de la registrul agricol care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine sau cabaline  pentru care 

solicită suprafeţele de pajişti sunt înscrise in regoistrul agricol 
 Copie acte de identitate pentru persoanele fizice 
 Copie certificate de înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului,pentru persoanele juridice,copie statut,certificat 

constatator de la Oficiul Registrului Comerţului valabil la data cererii 
 Certificat fiscal din care rezultă că nu există datorii la bugetul local al comunei BAHNA 
Proprietarii de animale care doresc să folosească pășunea sunt obligați să încheie contracte de inchiriere a pășunii comunale, 
până la data de 01 martie, conform anexei 2 la prezentul regulament: 

      Capacitatea de pășune pe cap de animal va fi următoarea: 
- 11 CAPETE OVINE/CAPRINE/HA 
- 1,7 CAP BOVINĂ/HA 

      Capacitatea de pășunat - reprezinta numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafata de 1 ha de pajişte în întreaga perioada 
de pășunat, se exprimă în unități vită mare la ha și se determina prin raportarea producţiei efective la necesarul de furaje pentru 1 
UVM 
     Pretul prevăzut în contractele de inchiriere pe hectar se aprobă de către consiliile locale,în funcție de capacitatea de pășunat și 
de prețul mediu al masei verzi comunicat de consiliile județene.  Astfel pentru anul 2019 pretul /ha este de 500 lei/ha/an, pret 
care se va plati la casieria Primăriei com. BAHNA, jud.Neamț in termenele stabilite in contractul cadru de inchiriere. În cazul în 
care concesionarul nu plătește la termenul scadent,va suporta penalități de 0.1 pe zi, începând din prima zi care urmează aceleea 
când suma a devenit exigibilă. 
      Banii obținuţi din fonduri guvernamentale și/sau europene de către concesionari vor fi folosiţi numai pentru efectuarea de 
lucrări de pășune: administrare de ingrășăminte, supraînsămânțare,curățare,irigare sub îndrumarea specialiștilor din cadrul 
DADR și al Primăriei cu încheierea unui proces verbal la fiecare lucrare și prezentarea documentelor justificative către 
conducerea Primăriei com. BAHNA. 
      Criteriile de acordare  a suprafetelor din pășunea comunală sunt: nr de animale:11 capete de ovine/caprine/ha și 1,7 cap 
bovină/ha 
       Se interzice pășunatul fără contract de inchiriere pe pășunea com. BAHNA.Proprietarul animalelor răspunde de eventualele 
pagube produse in urma pășunatului. 
        Compartimentul agricol ține evidența tuturor deținătorilor de animale, conform înscrierilor din registrul agricol. 
        Proprietarii de turme/cirezi au următoarele obligații: 

 să achite preţul stabilit in contract 
 să respecte întocmai programul de pășunat 
 să repecte limitele trupului de pășune repartizat,durata ciclului de pășunat,să asigure protecția parcelelor învecinate și a 

tuturor culturilor din apropierea suprafețelor repartizate pentru pășunat 
 să respecte traseele de circulație a turmelor si cirezilor 
 să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare și dispozițiile organelor sanitar veterinare 
 să urmărească permanet starea de sănătate a animalelor și să anunțe imediat aparția sau suspiciunea unei boli 

transmisibile la animalele date la pășunat în grija lui 
 să execute pe întreaga suprafață de pășune lucrări de extirpare a buruienilor,defrișarea lăstarilor și 

arbușrilor,împrăștierea mușuroaielor proaspete și cele înțepenite,înlăturarea pietrelor 
 să folosească exclusiv drumurile stabilite,fiind interzisă trecerea peste pășuni cu căruta sau cu orice alt mijloc de 

transport care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri 
 să asigure exploatrea eficace în regim de continuitate și de permaneță a pajiștilor ce fac obiectul contractului de 

închiriere 



 să nu subinchirieze bunurile care fac obiectul  contractului de închiriere. Subînchirierea totală sau parțială este interzisă, 
sub sancțiunea nulității absolute 

 să respecte cel puțin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat 
 să comunice în scris Primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea 

respectării încărcăturii minnie de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat 
 să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat 
 să practice un pășunat rațional numai în perioada de pășunat stabilită 
 să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate al pajiștii 
 să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă,de fertilizare,anual 
 să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
 să restiuie administratorului pășunii,respectiv consiliului local, suprafața de pajiște ce face obiectul contractului în  

condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului 
         Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri poate atrage după sine măsuri administrative,civile sau contravenționale după 
caz: 
   Constituie contravenții următoarele fapte: 

 pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat 
 intoducerea pe pajiști a unor specii de animale,altele decât cele stabilite prin contract 
 neindeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligaţiilor prevăzute în contract 
 circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport,inclusiv cu atelaje,decât cele folosite pentru activități 

agricole de către  cel care utilizează pajiștea 
 nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu 
 arderea vegetației pajiștilor permanente 
 amplasarea pe pajiste a  obiectivelor de investiții decât cele prevăzute la art.5 alin.3din OUG NR.34/2013 
 încălcarea măsurilor prevăzute în acest regulament se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 3000 lei,în 

funcție de gravitatea faptelor.Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se face de către persoanele 
împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu,aflate în subordinea MADR ,de către primar și 
persoanele împuternicite de acestea.Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local sau bugetul de stat 
după caz. 

Sancțiunile administrative sunt: 
- retragerea dreptului de a pășuna 
- încetarea de drept a contractului de închiriere a pășunii comunale 
- înterzicerea participării în anul viitor la activitatea de pășunat 

   Pășunatul neautorizat se sancționează cu amendă contravențională conform legii zootehniei nr.72/2002, cu modificările si 
completările ulterioare 
   Reprezintă pășunat neautorizat: 

 Pășunatul fără contract de concesiune 
 Pășunatul cu animale care nu sunt înregistrate 
 Pășunatul cu animale care nu au fost declarate la încheierea contractului de concesiune 
 Pășunatul cu animale pentru care nu există certificarte sanitar veterinare care să ateste starea de sănatate a acestora 

     La amenzile contravenționale se pot adauga și valoarea despăgubirilor ce le revin proprietarilor de teren,culturi si 
amenajări,corespunzător pagubelor provocate. 
     Se interzice pășunatul pe terenurile arabile pe toată perioada anului pentru ovine,caprine și bovine. 
     Sumele incasate din redevența anuală de la concesionarii pășunii comunale se fac venit la bugetul local. 
     Nu se vor adimte la pășunat  decât animale crotaliate. 
     Scoaterea pe pășune a animalelor este admisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 

 Să existe contract de concesiune/inchiriere încheiat 
 Animalele să fie înregistrate în registrul agricol in conformitate cu prevederile legale 
 Animalele să fie înregistrate in RNE 
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