
            ROMÂNIA       

   JUDEȚUL BOTOȘANI 

 COMUNA ROMÂNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului  cu privire la modul  

de organizare  a pășunatului în comuna Româneşti, județul Botoșani 

  

 Consiliul Local al comunei Româneşti, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară  

convocată în data de 18.02.2021; 

            analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 460/15.01.2021, referatul de 

aprobare nr. 459/15.01.2021 întocmit de domnul primar cu privire la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului  cu privire la modul de organizare  a 

pășunatului în comuna Româneşti, județul Botoșani; 

   având în vedere: 

- Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Româneşti privind avizarea 

favorabilă a proiectului de hotărâre; 

în temeiul prevederilor: 

- art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 prinvind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

aprobată prin Legea 86/2014, completată prin Legea 44/2018 pentru modificarea şi completarea 

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  

- art. 4 din H.G. 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; 

 - art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

            - prevederile O.G. nr. 28/2008 privind Registrul agricol ,cu modificările şi completările 

ulterioare ;   

 în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 în temeiul prevederilor art. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), și alin. (6) lit. a),  art. 139 

alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;  

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea păşunatului pe raza teritorial-administrativă a comunei Româneşti, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    

   Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoșani,       

Primarului comunei Româneşti, Compartimentului cadastru și agricultură, compartimentului 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20186990
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contabilitate taxe și impozite ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Româneşti 

şi se afişează/publică pentru aducere la cunoştinţă publică și pe site-ul Primăriei.  

                            

 

               PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 

    Conslier , 

       Airinei  Ionel 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                       Secretar general ,  

                                                                                       Magdalina Rusu 
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                                                                                                                        Anexa  

                                                                                                         la  HCL nr.10/18.02.2021  
 

REGULAMENT 

 

cu privire la modul de organizarea pășunatului în  

comuna Româneşti, județul Botoșani 
 

 

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE. 

 

     Art.1 (1) Prevederile prezentului Regulament stabilesc drepturile şi 

obligaţiile       deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat precum şi 

perioadele şi condiţiile de păşunat. 

      (2) Terenurile ce pot fi folosite pentru păşunat sunt cele aflate în 

proprietatea privată a comunei Româneşti cât şi cele aflate în proprietatea privată a 

persoanelor fizice şi juridice. 

      Art.2 (1) Se stabileşte ca şi metodă de păşunat pentru pajiştile proprietate 

privată a comunei Româneşti, păşunatul reglemantat prin Amenajamentul Pastoral, 

aprobat prin HCL nr. 10/20.02.2020, care se va actualiza anual funcţie de 

planificarea execuţiei lucrărilor de reabilitare, amenajare, ameliorare şi exploatare 

pajişti. 

       2) Amenajamentul pastoral reprezintă "documentaţia care cuprinde 

măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării 

pajiştilor", în conformitate cu obiectivele de management al pajiştilor prevăzute în 

" Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (art. 1 lit. a din H.G. 

nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările ulterioare). 

       3) Măsurile prevăzute în Amenajamentul Pastoral au fost elaborate astfel 

încât să ţină cont de exigenţele economice, sociale şi culturale, precum şi de 

particularităţile  regionale ale zonei. 

       4) Utilizatorul de  păşuni  şi  fâneţe, conform prevederilor  art.2, lit. d)  din 

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea  pajiştilor  

permanente  şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - " 

(i) crescător de animale, persoana fizică, având animalele înscrise în Registrul national 

al exploataţiilor (RNE)/ crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de 

drept privat, constituită conform prevederi/or Legii nr. 28712009 din Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermieri/or 

membrii înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de 

folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în 

Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animal, care deţine legal dreptul de 

folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective 

de animale sau prin cosire cel puţin o data pe an; sau 

(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în 

condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specific 

categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o data 

pe an; " 



       Art.3 (1) Suprafaţa totală de pajişti aflată pe teritoriul administrativ al 

comunei  Româneşti  este suprafața prevăzută în amenajamentul pastoral în vigoare. 

         (2) În scopul asigurării unui păşunat rational pe tot parcursul anului, se 

va ţine cont de capacitatea de păşunat, încărcătura optimă, ciclu de păşunat, toate 

acestea fiind prevăzute în amenajamentul pastoral. 

          (3) Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o 

pajişte o poate susţine pe termen nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe 

întreg sezonul de păşunat de pe un hectar de pajişte la care se cunoaşte producţia de 

furaje disponibilă. 

          (4) Numărul de animale (UVM/ha) trebuie să fie suficient pentru a 

asigura utilizarea  maximă a producţiei de masa verde, menţinând în acelaşi timp 

sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii. 

 (5) Încărcătura optima se referă la numărul de UVM/hectar (unitate vită 

mare) calculat în funcţie de producţia vegetală şi cerinţe nutriţionale ale animalelor, 

fără a produce daune compoziţiei floristice şi faunei sălbatice. 

 

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 puțin de 6 luni 0,4 2,5 

Ovine  0,15  6,6  

Caprine  0,15  6,6 

 

           (6) Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minima de 

animale pe hectar de 0,3 UVM. Anual va fi actualizată suprafaţa de păşune pentru 

fiecare utilizator de păşuni, în funcţie de numărul de UVM astfel încât în fiecare an 

încărcătura de UVM/Ha să fie identică pentru toţi utilizatorii de păşuni.  La o 

densitate sub nivelul minim stabilit, animalele consumă selectiv plantele, 

promovează performanţe economice individuale, dar acest fapt nu conduce la 

productivitate maximă de produse animaliere pe hectar. 

                       (7) Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la: 

                   a) nerealizarea potenţialului economic al pajiştii ; 

                   b) pajiştilor care nu sunt utilizate li se modifică compoziţia floristică şi le 

scade productivitatea; 

                   c) unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare 

nutritivă; 

                   d) biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus. 

                      8) Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la: 

                   a) performanţe economice şi productive reduse ale animalelor; 

                   b) furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă; 

                   c) înlocuirea plantelor furajere palatabile, cu valoare nutritivă mare, cu specii 

mai puţin valoroase; 

                   d) productivitate redusă; 

                   e) apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate; 

                   f) creşterea costurilor cu furajarea suplimentară; 

                   g) îmbogăţirea localizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către 

animale; 

                   h) introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc în mod 

tradiţional în zonă, provenite de la furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe; 



                   i) distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi 

prin transportul de furaje suplimentare. 

                        9) Ciclu de păşunat reprezintă numărul de zile în care animalele păşunează 

efectiv pe o suprafaţă de pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe 

teren şi până la reintroducerea lor la păşunat pe aceeaşi suprafaţă. 

                      10) Conform Amenajamentului pastoral, numărul ciclurilor de păşunat este 

egal cu numărul cosirilor de iarbă. Acesta diferă în funcţie depoziţia altitudinală a 

trupurilor de păşune, a condiţiilor pedoclimatice şi staţionare de sol, de compoziţia 

floristică şi de capacitatea de regenerare a pajiştilor. Pe toate trupurile de păşune, durata 

medie a ciclului de păşunat este de 44 zile, rezultând un număr de 3 sau 4 cicluri de 

păşunat. Se menţionează faptul că, în condiţii normale timpul de începere a păşunatului 

pe o tarla, până la începerea păşunatului următor se numeşte ciclu de păşunat, iar timpul  

de la terminarea păşunatului unei tarlale până la începerea păşunatului următor se 

numeşte perioada de refacere a ierbii. Deci ciclul de păşunat include atât durata de 

păşunat a tarlalelor cât şi timpul necesar pentru refacerea covorului ierbos. 

                      11) Durata de păşunat a unei parcele trebuie să se încadreze între 8 şi 12 zile 

în funcţie de producţia şi încărcătura de animale, astfel încât să rămână timp suficient 

pentru refacrea covorului ierbos (25-30 de zile). Perioada medie de refacere este în 

funcţie de zonă şi trebuie să fie minim de 15-20 zile în zonele favorabile şi 20-30 zile în 

zonele secetoase. 

                     12) Perioada de păşunat variază funcţie de altitudine, astfel că durata medie 

a aceluia este de 175 zile. Începerea sezonului de păşunat se situează în jurul datei de 1 

mai, iar sfârşitul perioadei de păşunat are limite variabile în funcţie de condiţiile 

pedoclimatice, altitudine, tradiţie locală, situându-se în jurul datei de 20 - 30 octombrie.  

Începerea păşunatului se face când înălţimea covorului ierbos este de 8-12 cm 

(după tradiţia locală începerea păşunatului se face după Sf. Gheorghe - 26 aprilie- şi la 

înfloritul păpădiei). Încetarea păşunatului se face cu 2-3 săptămâni înainte de apariţia 

îngheţurilor la sol sau imediat dupa Sf. Dumitru (30 octombrie).  

                    13) Utilizatorul înregistrează în registrul exploataţiei suprafaţa totală de 

pajişti permanente şi numărul anual de UVM menţinut în exploataţie pentru a calcula 

densitatea pe unitatea de suprafaţă a animalelor. 

                    Art. 4 (1) Trebuie să se ţină cont de preferinţele alimentare înnăscute sau 

dobândite ale animalelor pentru consumul selectiv al plantelor în funcţie de conţinutul 

de substanţe nutritive, arome, toxine, etc. 

                      2) Păşunatul excesiv sau suprapăşunatul trebuie evitat deoarece acesta 

conduce la reducerea utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor. 

                      3) Pentru a preveni păşunatul excesiv, care conduce la reducerea ratei de 

refacere  a păşunii, scăderea producţiei de iarbă şi a cantităţii de iarbă consumată de 

animale în ciclurile următoare de păşunat, trebuie să se asigure o densitate optima pe 

întreaga suprafaţă. 

                      4) Orice nerespectare în gestionarea pajiştilor produce reduceri cantitative 

şi calitative de masa verde şi creşte riscul degradării păşunii. 

                     Art. 5 (1) Păşunatul se realizează urmare a concesionării/închirierii prin 

contracte de concesiune/închiriere a păşunilor şi plăţii taxelor stabilite de Consiliul 

Local. 

                      2) La procedura de atribuire a loturilor de păşune pot participa doar 

crescătorii de animale şi/sau persoanele împuternicite de aceştia, cu domiciliul sau 

resedinta pe raza administrativă a comunei Româneşti, pentru a oferta loturile de păşune 

ce aparţin UAT Româneşti. 

                             În condiţiile art. 9 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 



34/2013, conform cărora „ pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul 

privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă 

a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu 

hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane 

fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploatatiiior, 

membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii 

respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile 

prevederi/or 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 cuprinsă între 7 şi 10 ani." 

 Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în registrul 

agricol în         conformitate cu prevederile legale privind registrul agricol. 

 Art. 6 (1) În conformitate cu prevederile art.7 din H.G. nr. 1064/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, cu 

modificările ulterioare,  pe pajişti se pot amplasa construcţii care servesc activităţii 

agricole, precum şi anexe la exploataţiile agricole, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, respectiv: 

  a) adăposturi pentru animale, anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole 

pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru maşini agricole şi utilaje, pentru depozitarea 

furajelor, precum şi adăposturi temporare şi umbrare pentru animale; 

 b) surse de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru  exploataţie; 

 c) investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, exclusiv în 

scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploataţiei, sub rezerva 

neafectării exploatării pajiştilor. 

 2) La finalizarea perioadei de păşunat, în vederea intrării în perioada de stabulaţie, 

se interzice deplasarea efectivului de animale pe domeniul public sau privat al UAT 

Româneşti. 

 3) La finalizarea perioadei de păşunat, utilizatorii au obligaţia de a elibera 

păşunea de construcţiile zoopastorale, acestea fiind definite prin amenajamentul pastoral 

şi legislaţia în vigoare. 

         Art.7 Crescătorii de animale au următoarele drepturi : 

           Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac 

obiectul contractului de închiriere. 

 Art. 8 (1) Crescătorii de animale au următoarele obligaţii: 

      a) Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a 

pajiştilor ce     fac obiectul prezentului contract; 

      b) Să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. 

Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 

      c) Să plătească chiria la termenul stabilit; 

      d) Să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele 

perioadei de păşunat; 

      e) Să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor 

sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 

UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 

      f) Să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 

      g) Să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 

                  h) Să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 

                  i) Să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a 

pajiştii; 

                  j) Să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi 



a  excesului de apă, de fertilizare, anual; 

                  k) Să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

                  l) 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; 

                 m) Să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului 

contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 

                 n) Pentru suprafeţele de pajişti închiriate, locatorul trebuie să plătească 

impozitul aferent. 

                 o) Utilizatorii pajiştilor au obligaţia să aplice pe fiecare parcelă acţiunile 

tehnice cuprinse în amenajamentul pastoral; 

                  p) Să folosescă păşunea care i-a fost închiriată exclusiv pentru păşunatul 

animalelor; 

                  r) Să nu permită păşunatul altor categorii de animale decât cele pentru care a 

primit   păşunea; 

      s) Să înregistreze în registrul agricol şi să actualizeze datele declarate cu 

privire la efectivele de animale deţinute, 

     (2) Încălcarea obligaţiilor din prezentul regulament  atrage după sine 

următoarele consecinţe pentru utilizator: 

                 -  încetarea contractului de utilizare a păşunii, conform prevederilor legale; 

                 -  suportarea în întregime a pagubelor cauzate proprietăţii publice şi/sau private 

prin încălcarea obligaţiilor legale şi contractuale; 

                             -  aplicarea de sancţiuni contravenţionale. 

            Art. 9 (1) Creşterea pe lângă stână a altor animale, precum şi a câinilor este 

permisă numai cu condiţia ca acestea să aibă adăposturi speciale şi să nu fie lăsate libere 

pe păşune. 

              2) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor cu potenţial agresiv ridicat 

(conform legislaţiei în vigoare) şi a câinilor din rase de vânătoare. 

             3) Orice responsabilitate pentru acţiunile agresive nejustificate ale câinilor 

ciobăneşti revine ciobanului care însoţeşte turma, care are obligaţia de a chema câinii ori 

de câte ori se îndepărtează pre mult de turmă, cu excepţia cazurilor în care protejează 

turma. 

             Art. 10 Obligaţiile locatorului sunt următoarele: 

                        a) Să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 

contract 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 locatarului; 

            d) Să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la 

nerespectarea clauzelor prezentului contract. 

              Art. 11 Schimbarea categoriei de folosinţă a suprafeţelor de păşune (pajişti 

permanente) se  poate face doar în condiţiile legii.     

   Art. 12  La încetarea contractului, utilizatorul este obligat să predea, în deplină 

proprietate, liber de orice sarcini, păşunea repartizată, în stare bună, fiind responsabil de 

menţinerea acesteia în stare corespunzătoare. 

                         Art.13  Conform Legii 54/2017 care modifică Ordonanța 28/2008 privind 

registrul agricol, locatarul are obligaţia să prezinte în fiecare an la registratura primăriei,  

până cel târziu în ultima zi lucrătoare din luna februarie, o declaraţie privind efectivul 



anual de animale, însoţită de dovada înscrierii în RNE a animalelor ce vor fi scoase la 

păşunat. Dacă din datele prezentate în declaraţie reiese că nu este respectată încărcătura 

minimă 0,3 UVM/ha şi în cazul vânzării animalelor de către locatar atunci contractul se 

reziliază de drept începând cu data de 1 martie a anului. 

 

                             

                              PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 

                                Consilier, 

                                   Airinei Ionel 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                       Secretar general ,  

                                                                                       Magdalina Rusu 

 

 

 
 

 

 

 

 


