
HOTĂRÂREA NR.17
din 5 mai 2017

Cu privire la modul de administrare si exploatare a
pajistilor comunale în anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,
întrunit în şedinta ordinară,

Având în vedere :

- Expunerea de motive şi Raportul nr.4030/2016 prezentat de d-ul Romitan
Camil-Vasile viceprimarului comunei,

- prevederile OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea și exploatarea
pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii Fodului funciar
nr.18/1991 și prevederile HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea OUG nr.34/2013, cu modificările și completările ulteriosare ;

- ordinul nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti ;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local Treznea ;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;

- prevederile art.36, alin.(1) și 123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr 215/2001 privind administratia
publică locală republicată, cu modificările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Aproba Planul de exploatare a pajistilor comunale in anul 2017, conform

anexei.
Art. 2 Aprobă nivelul chiriei pentru Contractele de inchiriere pentru păşunea

comunala , care va fi de 200 lei /ha/an.
(2)Pentru Contractele de inchiriere care beneficiază de subventii pe

condiţiile de Agromediu nivelul nivelul chiriei va fi de 300/ha/an.
(3)Contractele de arendare/concesiune/arendare aflate în derulare își

mentin aplicabilitatea pâna la expirarea duratei pentru care au fost incheiate.
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Art.3 Pentru toate categoriile de contracte, arednare/inchiriere/concesiune care
sunt încheiate sau urmează a se incheia ,se va plăti impozitul pe teren aferent
suprafeței și categoriei de pășune.

Art.4. Excedentul de pajişte poate fi concesionat/ închiriat de către consiliul local
al comunei Treznea, crescătorilor de animale din alte localaități.

Art..5 Toate contractele de inchiriere/concesiune, se vor încheia pe baza
prevederilor Codului civil.

Art.6 Nerespectarea clauzelor din contract duce la rezilierea acestuia si la
pierderea dreptului de folosinta a pasunii precum și plata pâna la zi a chiriei și
impozitului pe teren.

Art.7 Se încredinteaza pentru semnarea contractelor de inchiriere/concesiune,
d-ul Oros Cristian primarul comunei.

Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Primarul si
Viceprimarul Comunei, titularii contractelor de arendare.

Art.9 Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Primarul si Viceprimarul Comunei;
- Locuitorilor Comunei, prin afisare;
- Dosar de ședință
- Dosar hotarari.

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ:
SIMOC ȘTEFAN SECRETAR AL COMUNEI,

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

CONSILIERI PREZENTI…………..9
CONSILIERI ABSENTI……………..-
VOTURI PENTRU…………………..9
VOTURI IMPOTRIVA……………….-



ANEXA
La HCL nr.17/2017

PLAN DE EXPLOATARE
a pajistilor comunale

1. Titularii contractelor de arendare/concesiune/inchiriere au obligaţia să asigure
întreţinerea corespunzătoare a pasunilor, în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului
de producţie.
2. (1) Crescătorii de animale individuali sau asociaţi pot încheia contracte de

arendare/concesiune/inchiriere pentru a obţine dreptul de folosinţă asupra unei
suprafeţe din pajiştea comunală,pe baza unei cereri care se depune la consiliul local.

(2)Asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite trebuie să fie înregistraţe în
Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha
pentru suprafaţa solicitată.

3. Contractul de arendare/concesiune/inchiriere se încheie, până la data de 1 martie
a fiecărui an, de către primarul localităţii şi crescătorul de animale, în baza hotărârii
consiliului local al comunei, pe o durată de folosinţă de minimum 7- 10 ani, cu
posibilitatea prelungirii acesteia.
4. Data de depunere a cererilor pentru incheierea contractelor de pasunat este 15

februarie - a fiecarui an. In cerere se vor preciza obligatoriu: suprafata solicitata cu
indicarea vecinatatilor acesteia, termenul pentru care se solicita si va fi insotita de actele
doveditoare, care atesta domiciliul proprietarului, efectivul de animale, posibilitatea
supravegherii acestora si alte acte din care sa reiasa posibilitatea indeplinirii de catre
titularul contractului de pasunat a obligatiilor legale legate de pasunat.
5. Deţinătorii de pajişti sunt obligaţi să asigure paza şi supravegherea acestor

suprafeţe. Introducerea animalelor la păşunat pe pajisti, fără ca proprietarii acestor
animale să deţină contracte de arendare/concesiune/inchiriere, va fi sancţionată potrivit
prevederilor legale.
6. Pentru punerea în valoare a pajiştilor şi folosirea optimă a acestora se va asigura

încheierea unui număr optim de contracte . Organizarea pasunatului pentru se va face
proportional cu numarul si speciile de animale,existente.
7. (1)Excedentul de pajişte poate fi concesionat/ închiriat de către consiliul local al

comunei Treznea, crescătorilor de animale din alte comune care au suprafeţe
insuficiente pentru păşunat.

(2) Contractele de arendare aflate în derulare își mentin valabilitatea pâna la
terminarea perioadei pentru care au fost incheiate.
8. Nivelul tarifului de păşunat, este cel aprobat anual prin hotărâre a consiliului local al

comunei Treznea.
9. Data intrării animalelor la păşunat este 1 aprilie şi este obligatorie pentru toţi

deţinătorii de animale.
10. Utilizatorii de pajişti au obligaţia să asigure întreţinerea corespunzătoare a

acestora, în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului de producţie, lucrările de
întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale, se vor efectua sub formă de prestaţii
de către crescătorii de animale care le folosesc şi au încheiat contracte de



concesiune/inchiriere. Condiţiile şi nivelul acestor prestaţii vor fi cuprinse în contractul de
păşunat.
11. Persoanele care nu vor executa prestaţia stabilită, indiferent de cauze, sunt

obligate să plătească o contribuţie de 5 lei/cap animal.
12. Sanctiunea nerespectarii obligatiilor impuse prin HCL si contract va fi rezilierea de

drept a contractului de concesiune/inchiriere precum și plata la zi a chiriei și impozitului
pe teren .
13. In vederea stabilirii pagubelor produse de animale in culturile agricole, ori de cate

ori se constata o paguba, se va face evaluarea ei la fata locului de catre o echipa
formata din : - primarul sau viceprimarul comunei;

- un reprezentant al politiei locale;
- un inginer agronom din cadrul Primariei;
- persoana pagubita;
- persoana responsabila de producerea pagubelor ( daca este cunoscuta);

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ:
SIMOC ȘTEFAN SECRETAR AL COMUNEI,

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN


	PLAN  DE  EXPLOATARE

