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H O T Ă R Â R E A  NR. 83  

Din 

 28 OCTOMBRIE  2016, 
privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ 

al Comunei USUSAU 

Consiliul Local al Comunei USUSAU, întrunit în şedinţă de lucru, ordinară, în data de 28 

OCTOMBRIE 2016, 

 

Având în vedere: 

- Referatul, Expunerea de motive si Proiectul de hotărâre privind organizarea păşunatului pe teritoriul 

administrativ al Comunei USUSĂU, iniţiat de domnul VASIESCU IONEL - Viceprimarul Comunei 

USUSĂU; 

- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de catre Dna Rosianu Mihaiela Ioana – delegata 

pentru a exercita temporat functia de secretar al  comunei Ususau; 

- Prevederile Legii nr. 72/2002 privind zootehnia, republicată; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii zootehniei nr. 72/2002; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 

98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 al Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor/Ministrului Administraţiei Publice, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Administraţiei Publice nr. 743/480/1003/3727 din anul 2015 privind aprobarea 

Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 47/28.03.2002 privind păşunatul şi transhumanţa 

pe teritoriul judeţului Arad; 

- Prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor 

prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce 

revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale 

domestice pentru prevenirea pagubelor; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA USUSĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 

 

Pagina 2 din 6 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 19/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 19/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Votul „pentru” a ……….. consilieri din cei …………. în funcţie, fiind prezenţi …….. consilieri; 

În temeiul art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 7, 9, 18 şi alin 9,  ale art. 45 alin. 1, ale art. 115 alin. 1, lit. b, 

şi ale art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. (1) Păşunatul animalelor de către crescătorii de animale, pe teritoriul administrativ al 

Comunei USUSĂU, pe terenurile cu destinaţie de păşuni, este permis în perioada 01.05-31.10 a fiecărui 

an. 

(2) În înţelesul prezentei hotărâri, prin animale se înţelege următoarele specii: bovine, porcine, 

ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri cât şi alte animale.  

(3) Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de paşunat 

prevăzută la alin. 1 este interzis, această faptă constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 

500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru 

persoana juridică (O.G. nr. 34/2003, art. 14 alin. 1, lit.  a şi alin. 2, lit. b). 

(4) Păşunatul pe timp de noapte este interzis, această faptă constituie contravenţie şi se 

pedepseşte cu amendă de la 1000 la 2500 de lei. 

Art. 2. (1) Constituirea de stâni de către crescătorii de animale ce nu au suprafeţe de teren în 

proprietate, fără autorizaţie de păşunat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, sau nedeclararea 

constituirii stânilor pe suprafeţele aflate în proprietate, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu 

amendă de la 1000 la 2500 de lei. 

(2) Păşunatul animalelor ce aparţin crescătorilor de animale ce nu au suprafeţe de teren în 

proprietatate, fără autorizaţie de păşunat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, sau nedeclararea 

păşunatului pe suprafeţele aflate în proprietate, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 

1000 la 2500 de lei. 

Art. 3. (1) Mutarea turmelor/ciurdelor de animale între suprafeţele pentru păşunat pe teritoriul 

administrativ al Comunei USUSĂU, în condiţiile art. 1 este permisă doar înlăuntrul perioadei stabilite 

pentru păşunat. 

(2) În cazul ovinelor, turmele nu vor depăşi 250 de capete. 

Art. 4. (1) Crescătorii de animale care ies la păşunat pe pajişti sunt obligaţi: 

a) să declare (conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, declaraţie) anual locurile de iernat ale 

animalelor, înainte de data de 01.11 a fiecărui an, dată la care începe perioada de stabulaţie; 

b) să obţină autorizaţia de păşunat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, emisă de Primăria 

Comunei USUSĂU - Compartimentul Agricol – Cadastru, cu menţionarea itinerarului de parcurs şi a 

timpului necesar mutării animalelor, data şi ora începerii şi terminării mutării; 

c) să deţină convenţie/contract de păşunat, cu deţinătorul pajiştii cu viza Primarului Comunei 

USUSĂU, sau să declare (conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, declaraţie) de fiecare dată dacă 

mută animalele de pe suprafaţa unde are convenţia, pe proprietatea sa la păşunat, sau de pe proprietatea 

sa pe suprafaţa unde are convenţia, sau între suprafeţele proprietatea sa; 

d) să înregistreze la primărie convenţia/contractul de la lit. c, în vederea vizării de către primar; 

e) să facă dovada deţinerii suprafeţelor necesare păşunatului inclusiv cele aflate în proprietatea 

sa; 
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f) să declare identitatea conducătorilor săi de stâne, turme/ciurde, şi deasemenea când aceştia 

sunt înlocuiţi cu alţii; 

g) să prezinte şi să declare informaţiile pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea 

animalelor (Legea nr. 72/2002, art. 32 alin. 1, lit e şi alin. 2, lit. b); 

h) să asigure paza animalelor aflate la păşunat; 

i) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele numai în locuri împrejmuite şi păzite; 

j) să deplaseze animalele spre locurile de păşunat numai pe traseele stabilite în acest scop, şi să 

declare ori de câte ori deplasează animalele, schimbă itinerariul, ora şi data deplasării între suprafeţele 

pentru păşunat; 

k) să delimiteze prin semne vizibile suprafeţele puse la dispoziţie pentru păşunat;  

l) să protejeze culturile agricole din zonele învecinate în care s-a stabilit turma/ciurda de 

animale pentru păşunat; 

m) să prezinte primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidenţele 

necesare în vederea verificării realităţii datelor. 

 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: 

a) de la 50 lei la 250 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 150 lei la 750 lei, în cazul 

persoanelor juridice, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 lit: a, d, h, k şi l;   

b) de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul 

persoanelor juridice, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 lit: b, c, e, f, i, j şi m. 

c) de la 500 lei la 1.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 lit. g. 

Art. 5. Declararea datelor prevăzute la art. 4 alin. 1 şi art. 7 alin. 1, se înregistrează într-un 

registru special constituit în acest sens de către Compartimentul Agricol-Cadastru.  

Art. 6. Constituie contravenţie următoarele fapte: 

a) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract 

se sancţionează 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 (O.G. nr. 34/2003, art. 14 alin. 1, lit. c şi alin. 2, lit. c); 

b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin 

convenţie/contract se sancţionează 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 (O.G. nr. 34/2003, art. 14 alin. 1, lit. b şi 

alin. 2, lit. c); 

c) arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare se sancţionează 

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 persoană juridică (O.G. nr. 34/2003, art. 14 alin. 1, lit. f şi alin. 2, lit. a); 

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 ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităţi sportive, de 

recreere şi turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii, se sancţionează 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 (O.G. nr. 34/2003, art. 14 alin. 1, lit. d şi alin. 2, lit. b); 

e) omisiunea  de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul, deţinătorul sau organul 

competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat a cărui viaţă, sănătate ori 

integritate corporală este în primejdie, se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei (Legea nr. 

72/2002, art. 32 alin. 1, lit. l şi alin. 2, lit a); 
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f) darea în folosinţă a pajiştii, fie pentru păşunat, fie pentru obţinerea de producţii de culturi 

furajere, persoanelor care nu sunt îndreptaţite la pajişte se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 

lei (Legea nr. 72/2002 art. 32 alin. 1, lit. m şi alin. 2, lit a).  

Art. 7. (1) Păşunatul animalelor de către crescătorii de animale, pe teritoriul administrativ al 

Comunei USUSĂU, pe terenuri arabile sau cu altă destinaţie decât păşuni (mirişte, porumbişte, etc.) 

proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice se efectuează pe propria răspundere a acestora, fiind 

permis în perioada 01.05-31.10 al fiecărui an, cu următoarele obligaţii  ale crescătorilor de animale care 

ies la păşunat:  

a) să declare (conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, declaraţie) anual locurile de iernat ale 

animalelor, înainte de data de 01.11 a fiecărui an, dată la care începe perioada de stabulaţie; 

b) să obţină autorizaţia de păşunat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, emisă de Primăria 

Comunei USUSĂU - Compartimentul Agricol – Cadastru, cu menţionarea itinerarului de parcurs şi a 

timpului necesar mutării animalelor, data şi ora începerii şi terminării mutării; 

c) să deţină convenţie/contract de păşunat, cu deţinătorul terenului cu viza Primarului Comunei 

USUSĂU, sau să declare (conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, declaraţie), de fiecare dată dacă 

mută animalele de pe suprafaţa unde are convenţia, pe proprietatea sa la păşunat, sau de pe proprietatea 

sa pe suprafaţa unde are convenţia, sau între suprafeţele proprietatea sa; 

d) să înregistreze la primărie convenţia/contractul de la lit. c, în vederea vizării de către primar; 

e) să facă dovada deţinerii suprafeţelor necesare păşunatului inclusiv cele aflate în proprietatea 

sa; 

f) să declare identitatea conducătorilor săi de stâne, turme/ciurde, şi deasemenea când aceştia 

sunt înlocuiţi cu alţii; 

g) să prezinte şi să declare informaţiile pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea 

animalelor (Legea nr. 72/2002, art. 32 alin. 1, lit e şi alin. 2, lit. b); 

h) să asigure paza animalelor aflate la păşunat; 

i) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele numai în locuri împrejmuite şi păzite; 

j) să deplaseze animalele spre locurile de păşunat numai pe traseele stabilite în acest scop, şi să 

declare ori de câte ori deplasează animalele, schimbă itinerariul, ora şi data deplasării între suprafeţele 

pentru păşunat; 

k) să delimiteze prin semne vizibile suprafeţele puse la dispoziţie pentru păşunat; 

l) să protejeze culturile agricole din zonele învecinate suprafeţei de teren în care s-a stabilit 

turma/ciurda de animale pentru păşunat; 

m) să prezinte primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidenţele 

necesare în vederea verificării realităţii datelor. 

 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: 

a) de la 50 lei la 250 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 150 lei la 750 lei, în cazul 

persoanelor juridice, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 lit: a, d, h, k şi l;   

b) de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul 

persoanelor juridice, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 lit: b, c, e, f, i, j şi m. 

c) de la 500 lei la 1.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 lit. g. 

Art. 8. În ce priveşte transhumanţa păstorilor şi a turmelor de oi pe teritoriul administrativ al 

Comunei USUSĂU, cei ce nu au suprafeţe de teren în proprietatea lor pentru iernat, aceştia vor încheia 

convenţii/contracte cu proprietarii de terenuri arabile sau cu altă destinaţie decât păşuni (mirişte, 

porumbişte, etc.), proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice, pentru iernat pe terenurile acestora, 
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în perioada de stabulaţie 01.11-30.04 a fiecărui an, unde hrana animalelor va fi asigurată din baza 

furajeră constituită în acest sens de către crescătorii de animale, pe întreaga perioadă de stabulaţie. 

Art. 9. Pe întreaga perioadă de stabulaţie păşunatul este interzis. 

Art. 10. Transhumanţa păstorilor şi a turmelor de oi pe teritoriul administrativ al Comunei 

USUSĂU este permisă între lunile octombrie şi aprilie a fiecărui an, cu mijloace auto specializate. 

Art. 11. Mutarea animalelor pe suprafaţa de teren destinată păşunatului se efectuează doar cu 

mijloace auto de transport specializate. 

Art. 12. Suprafeţele destinate păşunatului nu vor fi mai mici de 1 ha, cu respectarea capacităţii 

de păşunat - ce reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafaţa de 1 ha de pajişte în 

întreaga perioadă de păşunat, şi se exprimă în unităţi vită mare (UVM) la hectar şi se determină prin 

raportarea producţiei efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM, unitatea vită mare - reprezentând 

unitatea de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecarei specii de animale, care 

permite conversia diferitelor categorii de animale. 

Art. 13. Declararea datelor prevăzute la art. 8 se înregistrează de către Compartimentul 

Agricol-Cadastru în acelaşi registru special menţionat la art. 5. 

Art. 14. Nerespectarea prevederilor art. 8, 10, 11 şi 12 constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei. 
 

Dispoziţii comune 
 

Art. 15. Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra efectivele de animale în 

registrul agricol în conformitate cu prevederile OG 28/27.08.2008 privind registrul agricol şi Ordinului 

Administraţiei Publice nr. 743/480/1003/3727 din anul 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. 

Art. 16. Pentru controlul respectării regimului pastoral şi a prevederilor amenajamentelor 

pastorale, utilizatorii de pajişti vor permite accesul personalului împuternicit, după înştiinţarea 

prealabilă a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare (H.G. nr. 1064/2013, art. 13 alin. 3).                                                

Art. 17. Este interzis accesul animalelor pe terenurile agricole aflate în extravilanul Unităţii 

Administrativ Teritoriale USUSĂU, atât proprietatea comunei, cât şi persoanelor fizice sau juridice, 

fără acordul scris al proprietarilor de teren (convenţie/contract) şi viza prealabilă a primarului, şi a 

autorizaţiei de păşunat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, emisă de Primăria Comunei USUSĂU 

- Compartimentul Agricol – Cadastru, cu menţionarea itinerarului de parcurs şi a timpului necesar 

mutării animalelor (data şi ora începerii şi terminării mutării). 

Art. 18. În cazul producerii unor pagube provocate de păşunat necorespunzător, în zone în care 

sunt stabilite mai multe turme de animale declarate conform art. 4 şi 7, nerecunoscute de nici unul 

dintre proprietarii de animale, aceştia răspund solidar pentru paguba produsă. 

Art. 19. Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta 

primarului, prefectului si persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidenţele necesare în 

vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor 

care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 

500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei. 

Art. 20. Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu cele ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

Art. 21. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se execută de către Primarul 

Comunei USUSĂU sau persoanele împuternicite prin act administrativ, din cadrul aparatului de 
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specialitate a primarului cu sprijinul acordat de către organele Poliţiei Comunei USUSĂU, iar plata 

amenzilor nu exonerează pe contravenient de suportarea contravalorii pagubelor produse persoanelor 

prejudiciate. 

Art. 22. În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de 

zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de 

specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va 

sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii 

cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se 

seama de partea din amenda care a fost achitată. 

Art. 23. Contravenţia se constată printr-un proces-verbal (conform anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre) încheiat de primar sau persoanele împuternicite în acest scop, conform art. 21, denumite în 

mod generic agenţi constatatori. 

Art. 24. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2016. 

Art. 25. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte acte administrative (hotărâri 

ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului) contrare, se abrogă. 

Art. 26. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Comunei USUSĂU, 

Compartimentul Agricol-Cadastru, Compartimentul Impozite şi Taxe, Stare Civilă, Compartimentul 

Juridic şi prin grija Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul şi Arhivă se aduce la cunostinţa 

publicului prin afişare la sediul primăriei şi se va comunica către: 

- Instituţia Prefectului  - Judeţului Arad Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul 

Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii 

Actelor si Contencios; 

- Primarul Comunei USUSĂU; 

- Cooperativa Agricola Ususau; 

- Postul de Politie USUSĂU; 

- Compartimentul Urbanism -Agricol; 

- Compartimentul Impozite şi Taxe, Stare Civilă; 

- Compartimentul Juridic; 

                    Contrasemnează: 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              Pentru SECRETAR, 

             SANFIRA GABRIELA                                                   Jr. ROŞIANU MIHAIELA-IOANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


