Anexa nr.1 la Hotărârea nr.14 din 25.02.2014 .

REGULAMENT DE PASUNAT –COMUNA CUCUTENI , JUDEŢUL IAŞI

Art.1.-Se stabileste data ieşirii animalelor la păşunat pe păşunile comunale, funcţie de
evoluţia vegetaţiei, respectiv 20-25 aprilie pentru ovine şi 1-10 mai pentru bovine şi cabaline.
Art. 2 - Perioada de păşunat
(1) Păşunatul se iniţiază în momentul în care terenul este zvântat şi când plantele au o
înălţime minimă de 10-15 cm pentru ovine şi caprine şi 15-20 cm pentru bovine şi cabaline.
(2) Se vor evita: păşunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variaţii
mari de temperatură şi precipitaţii abundente;
(3) Întreruperea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni înainte de apariţia primelor
îngheţuri, pentru a permite plantelor să se regenereze şi să fie astfel suficient de puternice
pentru a rezista pe timpul iernii.
Art.3.-Se interzice ieşirea animalelor pe păşunile comunale înainte de întocmirea şi
semnarea contactului de concesiune / păşunat între reprezentanţii Primăriei şi beneficiar,
stabilindu-se totodată parcelele repartizate în vederea păşunatului.
Art.4.-(1) Păşunatul ovinelor şi bovinelor , în cursul anului 2014, se face pe păşunea
comunală în baza contractului de concesionare
-(2)Este interzisă păşunarea pe terenul aparţinând altor persoane proprietare
fără acordul acestora, atât fâneţe cât şi livezi sau alte culturi
Art.5.-(1)Admiterea la păşunat a animalelor se face pe baza atestării stării de sănătate a
acestora, personalul Circumscripţiei sanitar-veterinare având obligaţia de a înainta de urgenţă
situaţia cu animalele bolnave.Viceprimarul comunei are obligaţia de a stopa accesul animalelor
bolnave pe păşunea comunală şi fântâni publice .
(2) Determinarea suprafeţelor pajiştilor destinate păşunatului se efectuează pe
baza inventarului domeniului privat al Cucuteni , aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.
79/2013.

(3) Lucrările de întreţinere a pajiştilor, se vor efectua de către concesionari care
le folosesc.
(4) Pentru a ocupa suprafaţa de păşune repartizată prin contract, crescătorilor de
animale le este permisă traversarea cu animalele pe suprafeţele de teren din vecinătatea
amplasamentului stabilit, în condiţiile în care nu există drumuri de acces amenajate.
Art.6.-Pentru evaluarea pagubelor produse ca urmare a nerespectării prezentelor
măsuri se stabileşte o comisie formată din:
-Bârzu Gheorghe – viceprimar;
-Perju Marcel , agent agricol ;
-Perju Ermina , consilier cu atribuţii de contabilitate .
Art.7.(1).-Pentru anul 2014 suprafaţa de păşune repartizată pentru bovine şi ovine se va
concesiona , în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având
animalele înscrise în RNE, iar suprafaţa rămasă după calcularea încărcăturii optime de animale
pe unitate de suprafaţă conform legislaţiei în vigoare, se va închiria, crescătorilor de animale
persoane fizice sau juridice, corespunzător numărului de animale, ţinându-se cont şi de
respectarea prevederilor contractelor anterioare, respectiv recepţia lucrărilor, achitarea
impozitului pe teren, etc.
(2) Beneficiari ai pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunei vor fi membrii
colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE.
(3).-Contractele de concesiune directa/contractele de închiriere se vor încheia pe termen
de maxim 5 ani .
(4).-Utilizatorii de păşuni / pajişti care vor beneficia de plăţi directe în sectorul vegetal –
subvenţii - au obligaţia de a utiliza aceste sume pentru ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii
păşunilor/pajiştilor, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca în contractele de
concesiune/închiriere să se prevadă felul şi volumul acestor lucrări, pentru care este
împuternicit primarul comunei.
(5).-Primarul şi viceprimarul comunei se împuternicesc pentru întocmirea şi semnarea
contractelor cu utilizatorii de păşuni şi pajişti, precum şi pentru stabilirea şi delimitarea
suprafeţelor ce se vor închiria fiecărui utilizator, corespunzător numărului de animale.
(6) Se interzice la păşunat a animalelor cetatenilor cu domiciliul altor localităţi inafara
comunei Cucuteni ;
(7) Se interzice subcontractarea pajistilor pentru alte persoane(suprafetele pentru
păşunat nu se vor instrăina altor persoane cu domiciliul inafara comunei Cucuteni )
(8).- Pentru anul 2014 nivelul redevenţei se stabileşte în funcţie de preţul mediu
al masei verzi comunicat de Consiliul Judeţean Iaşi pe fiecare parcelă de păşune în parte .
(9) Redevenţa înscrisă în contractul de concesiune, se va plăti după cum urmează:
-pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de concesiune până la 31
decembrie a anului în care s-a încheiat contractul,;
(10)-Atribuţiile privind păşunea şi păşunatul pe teritoriul comunei Cucuteni, revin
Biroului Registru Agricol, în cadrul căruia se vor desfăşura următoarele activităţi:
a) întocmirea şi gestionarea contractelor de concesiune;
b) verificarea cu privire la modul în care concesionarii îndeplinesc obligaţiile prevăzute în
contract;

c) monitorizarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor;
d) alte activităţi care se impun, în baza prevederilor legale în vigoare privind păşunile.
(11).- Pentru anul 2014 se stabileşte pentru suprafaţa de păşune / pajişte, taxa pe
teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren, conform
prevederilor legale în vigoare.
Art.8.-Utilizatorii de păşuni şi pajişti nu vor angaja lucrări sau efectua cheltuieli fără
acordul reprezentantului proprietarului, respectiv viceprimarul comunei.
Art.9.-(1)Se repartizează în baza contractelor de concesiune / închiriere (atribuire
directa), ce urmează a fi încheiate cu deţinătorii de animale înscrise în RNE , suprafeţele de
păşune disponibile din domeniul privat al comunei .
(2) Se interzice executarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel
pe păşune, în conformitate cu Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată.
(3) Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi/sau agrozootehnice pe
păşune.
(4) Se interzice schimbarea categoriei de folosinţă a suprafeţelor de păşune.
(5)-Pentru prevenirea păşunatului ilegal se vor efectua controale de către echipe
mixte formate din reprezentanţi primariai si agenti ai postului de politie Cucuteni
Art.10 – Obligaţii ale crescătorilor de animale
(1) Să întocmească un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de
refacere a covorului vegetal, după fiecare ciclu de păşunat. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie
respectate la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţarea păşunilor, eliminarea
buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe
păşune, acţiunile sanitar-veterinare obligatorii;
(2) Să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localităţii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
(3) Să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar de
circumscripţie, pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat;
(4) Să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să
asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor
repartizate pentru păşunat;
(5) Să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;
(6) Să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitarveterinare;
(7) Să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat
apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile.

Art.11.-Constituie infracţiuni şi se sancţionează conform art.14 alin.2 din OUG 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;, următoarele fapte:
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de
păşunat 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;
b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin
contract 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;
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în
contract 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.
Art.12.-Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către primar sau
viceprimar, cu respectarea prevederilor legale.
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Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 14 din
25.02.2014 .

REGULAMENT DE CONCESIUNARE A SUPRAFEŢELOR DE PASUNE
DIN COMUNA CUCUTENI

Art. 1 În scopul creării cadrului organizatoric legal şi unitar de desfăşurare a procedurii
de atribuire a contractului de concesiune, Consiliul Local aprobă, prin hotărâre,prezentul
regulament privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de
concesiune pentru pasunea proprietatea comunai Cucuteni , judeţul Iaşi
Art. 2 - (1) Prezentul regulament reglementează regimul juridic pentru atribuirea
contractelor de concesiune a pasunii aparţinând comunei Cucuteni , judeţul Iaşi
(2) Concesiunea se face în baza unui contract prin care primaria comunei Cucuteni ,
persoană juridică de drept public, conform art.21 din Legea nr.215/2001, republicată,în calitate
de concedent transmite pentru o perioada de până la 5 ani unei alte persoane fizice sau
juridice,
care acţionează pe riscul şi răspunderea sa,denumită concesionar, pasunile din
comuna Cucuteni în schimbul unei redevenţe.
Art. 3. - Principiile care stau la baza încheierii contractelor de concesiune sunt:
a.) numirea unor persoane din cadrul primăriei responsabili cu inventarierea pajiştilor şi
efectivelor de animale ;
b.) inventarierea suprafeţelor de pajoişti pe fiecare sat şi în acelaşi timp inventarierea
efectivelor de animale şi transformarea acestora în U.V.M. conform Ordinului MADR nr.
544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hecta de păşune;
c.) Stabilirea suprafeţelor de păşune pe fiecare sat funcţie de număril de U.V.M ,
d.) verificarea respectării încărcăturii de animale/ha/contract în corerale cu supeafeţele
utilizate şi stabilirea disponibilului de pajişti ce pot face obiectul concesiunii/închirierii
Art. 4. - (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul local.
(2) Modul de calcul şi modul de plată a redevenţei se stabilesc de concedent ,
funcţie de preţul mediu al masei verzi comunicat de Consiliul Judeţean Iaşi pentru anul 2014 .

Art. 5 - Organizatorul procedurii de concesionare prin atribuire directa este Primăria
comunei Cucuteni .
Art. 6. - Iniţierea concesionării se face in baza OUG 34 din 23 aprilie 2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, şi a HG nr. 1064 din 11 decembrie 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
Suprafetele pasunilor
care fac subiectul derularii acestei proceduri sunt cele pentru care se deruleaza si in prezent
contracte de concesiune .
Art. 7. – (1) Concesiunea se aproba de către Consiliul Local Cucuteni , prin hotărâre, în
baza unei documentatii care va cuprinde următoarele:
-durata estimată a concesiunii, stabilită prin hotărârea consiliului local;
- procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune, stabilită de concedent;
- condiţiile de exploatare a bunului concesionat şi, măsurile pe care trebuie să le
realizeze ;
- urilizarea păşunilor aflate în domeniul public /privat al comunei se vface de membrii
colectivităţii locale , proprietari de animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor (R.N.E);
- interdicţia subconcesionării bunului concesionat sau condiţiile în care concesionarul
poate închiria bunul concesionat;
- redevenţa minimă stabilită prin hotărârea consiliului local, â
- orice alte condiţii specifice care vor fi stabilite de concedent.
Art. 8 Pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire Primarul comunei
Cucuteni are obligaţia de a desemna persoanele responsabile pentru ;
- realizarea activităţii de concesionare / închiriere a pajiştilor,cu respectarea strict a
legislaţiei .
- întocmirea amenajamentului pastoral până la 1 noiembrie 2014 , în baza art.9 din H G
nr. 1064/2013 consultând specialiştii de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi care se
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Art. 9. - (1) Concesionarea / închirierea se va face în baza cererilor crescătorilor de
animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE , în condiţiile legii pentru
suprafeţele de păşune disponibile proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie
pe o perioadă maximă de 5 ani .

(2) Beneficiari ai acestor contracte pot fi numai membrii colectivităţii locale care
fac dovada deţinerii de effective de animale înscrise în RNE, documente de
identitate/identificare .
Art. 10 Crescătorii de animale care doresc să încheie contracte de concesiune sau
închiriere vor depune la compartimentul agricol al primăriei documentele care să ateste că
animalele din speciile bovine,ovine,caprine, cabaline pentru care se solicit suprafeţe de pajişti
sunt înscrise în RNE :
Art. 11 Procedura de concesiune prin atribuire directă se se va face individual
persoanelor fizice sau juridice – asociatiei
crescatorilor de animale, constituită la nivelul
comunei
Art. 12 - (1) Contractele de concesiune se încheie în formă scrisă în termen de 30 de
zile de la data la care comisia de evaluare a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
-(2)-in contractile de concesiune se va stipula in clar ca cetatenii care detin
animale (pe specii) au dreptul sa pasuneze pe suprafaţa delimitată si sa execute curăţarea
păşunilor, eliminarea buruienilor toxice,
eliminarea excesului de apă,
acţiunile sanitarveterinare obligatorii;
Art.13.-(1)-Concendentii vor depune cereri de subventii la APIA Iaşi, in vederea
accesarii subventiei pe suprafata acordata de UE, reglementata prin legislatia in vigoare-privind
stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pt.
aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal,
pt. acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate
-(2)-Sumele obtinute se vor folosi numai pentru plata redeventiei,a taxelor si
impozitelor pe terenul aferent si pentru efectuarea lucrarilor pentru intretinerea si prestarea de
servicii de curatat,defrisat si inlaturare a materialului vegetal nedorit,in vederea cresterii
productivitatii acestora;
Art.14 Contractului de concesiune / închiriere va fi întocmit de concedent conform
Ordinului nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si
inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor,
respectiv al municipiilor
Art. 15 - Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim printr-un act al concedentului, cu încălcarea dispoziţiilor legale în material concesiunii,
are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrative-jurisdicţională,în condiţiile
prezentului regulament.
Art. 16 - (1) Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 5 zile de la data luării la
cunoştinţă a rezultatului procedurii de atribuire şi vor fi soluţionate în termen de cel mult 10 zile
de la data depunerii lor, de către Primaria comunei Cucuteni , prin dispoziţie, la propunerea
comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, se numeşte prin dispoziţie a Primarului
comunei Cucuteni, din cadrul specialiştilor proprii din compartimentele de specialitate juridic şi
urbanism .
(3) Dispoziţia privind soluţionarea contestaţiilor la procedura de atribuire a contractului
de concesiune / închiriere , poate fi contestată în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 17 - Alte situaţii neprevăzute în actele normative în materie precum şi înprezentul
regulament, apărute pe parcursul organizării procedurii de atribuire, vor fi soluţionate de către
comisia pentru evaluarea ofertelor şi atribuirea contractului de concesiune, prin hotărâre.
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