ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 67 din 21 iulie 2014
privind adoptarea Regulamentului local pentru organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei
Dudeştii Noi

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României,
republicată;
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea
nr.199/1997,
analizând prevederile:
a) art.9, alin (1) şi alin (2) 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;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire
şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi;
c) art.36, alin (5), lit.a şi lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) luând act de:
e) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 6405/2014, calitate acordată de prevederile art. 33 din
legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 6404/2014;
g) raportul comisiilor de specialitate JUREX, AGRUM, EDUX, ECOF ale
Consiliului local,
în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
Art. 1.- Se aprobă Regulamentul local pentru organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Dudeştii Noi
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentul agricol, urbanism şi organizare a teritoriului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei şi prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Petre NEGRICIOIU
SECRETAR
Loredana- Adina- Mihaela LUCIU

L.S. ________________________
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ANEXA la
Hotărârea Consiliului Local
nr. 67 din 21 iulie 2014
Regulamentul local pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor aparţinând
domeniului public şi privat al comunei Dudeştii Noi
Capitolul I – Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezentul Regulament reglementează situaţia juridică a pajiştilor din domeniul public şi privat
al comunei Dudeştii Noi, regimul de folosinţă al acestora, procedura de atribuire a contractelor de
concesiune/închiriere, cât şi regulile de organizare, administrare şi exploatare al acestora, cu
respectarea regulilor de protecţie a mediului.
Art. 2. - Sunt supuse prezentului Regulament următoarele categorii de bunuri aflate în domeniul public
şi privat al comunei dudeştii Noi:
a) pajiştile din domeniul public al comunei;
b) pajiştile din domeniul privat al comunei.
Art. 3. - Pajiştile prevăzute la art. 2, lit. a) şi lit. b) se împart în trei categorii distincte:
a) păşunile comunale;
b) fâneţele naturale;
c) fâneţele cultivate.
Art. 4. - În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
a). Deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, a altor drepturi reale asupra pajiştilor sau cei
care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari a pajiştilor permanente;
b). Utilizator - crescător de animale persoană fizică/juridică înscrisă în Registrul naţional al
exploataţiilor care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform
clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi
animală;
c). Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) - colecţia de date în format electronic care cuprinde
informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei
sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;
d). Unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al
fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;
Capitolul II – Proprietarii şi utilizatorii pajiştilor comunale
Art. 5. - Comuna Dudeştii Noi are calitatea de proprietar al pajiştilor comunale aparţinând domeniului
public şi privat.
Art. 6. - Utilizatorii de pajişti pot fi persoanele fizice sau juridice care au calitatea de crescător de
animale, aşa cum este definită această calitate prin prezentul Regulament.
Art. 7. - Utilizatorii de pajişti private, persoane fizice sau juridice sunt supuşi regimului de organizare,
administrare şi exploatare reglementat prin prezentul Regulament, doar cu privire la organizarea
activităţii de păşunat.
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Art. 8. - Au calitatea de utilizatori de pajişti persoanele fizice sau juridice care întrunesc următoarele
condiţii:
a) sunt înscrise în Registrul Naţional al Exploataţilor;
b) au înregistrate efectivele de suine, ovine, caprine şi bovine în Registrul Naţional al Exploataţilor;
c) deţin un certificat de producător agricol;
d) desfăşoară o activitate de creştere a animalelor.
Capitolul III – Inventarul pajiştilor
Art. 9. - Comuna Dudeştii Noi, prin autorităţile publice locale, va pune la dispoziţia utilizatorilor de
pajişti până la data de 1 martie a fiecărui an, un inventar al pajiştilor comunale disponibile în vederea
ocupării.
Art. 10. - Consiliul Local va asigura intabularea tuturor suprafeţelor de pajişti şi va supraveghea modul
de administrare şi supraveghere al acestora. Sumele necesare acestor operaţiuni vor fi suportate de la
bugetul local.
Art. 11. - Inventarul pajiştilor poate fi consultat gratuit la sediul comunei Dudeştii Noi, la
Compartimentul agricol, urbanism şi organizare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dudeştii Noi;
Art. 12. - Orice persoană interesată poate sesiza neregulile sau greşelile cuprinse în inventarul
pajiştilor comunale.
Art. 13. - Inventarul pajiştilor comunale se supune apobării Consiliului local, anual sau ori de câte ori
intervin modificări ale suprafeţelor cuprinse în acesta.
Capitolul IV – Procedura de atribuire a contractelor de concesiune sau închiriere a pajiştilor
comunale
Art. 14. - Utilizatorii de pajişti pot sesiza Consiliul local al comunei Dudeştii Noi cu privire la renunţarea
sau atribuirea dreptului de utilizare a pajiştilor până la data ultimei şedinţe de consiliu local din luna
februarie a fiecărui an.
Art. 15. - Consiliul Local Dudeştii Noi va analiza toate solicitările în ultima şedinţă de Consiliu Local din
luna februarie, iar solicitările care vor respecta condiţiile prevăzute de art.19, vor fi repartizate spre
soluţionare comisiei AGRUM şi JUREX comisiiIe de specialitate ale Consiliului local al Dudeştii Noi.
Art. 16. - Comisiile AGRUM şi JUREX vor aviza proiectele de hotărâre privind atribuirea contractelor
de concesiune sau închiriere a pajiştilor pentru prima şedinţă din luna martie a fiecărui an.
Art. 17. - În cazul atribuirii pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi este obligatorie organizarea
procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă, organizată în conformitate cu Hotărârea Consiliului
Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea procedurilor pentru concesionarea sau închirierea
pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi.
Art. 18. - Acţiunile şi activităţile premergătoare organizării licitaţiei se derulează în conformitate cu
procedurile descrise în Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea procedurilor
pentru concesionarea sau închirierea pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi..
Art. 19. - Utilizatorii de pajişti pot solicita prelungirea contractului de concesiune sau de închiriere cu
nu mai mult de jumătate din termenul iniţial, dacă depun la sediul comunei următoarele documente:
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a) o cerere scrisă către Consiliul local prin care se arată suprafaţa solicitată, durata pentru care doreşte
concesionarea sau închirierea şi efectivele de animale pe care acesta le deţine;
b) o declaraţie pe proprie răspundere că este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
c) o copie de pe certificatul de producător eliberat de Compartimentul agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
d) un certificat fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local al comunei Dudeştii Noi.
Capitolul V – Reguli privind contractele de concesiune sau închiriere
Art. 20. - Încheierea contractelor de concesiune sau închiriere se va face cu respectarea modelului
cadru al contractului de concesionare/închiriere a pajiştilor, aprobat prin Ordinul comun al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Art. 21. - Contractele de concesiune sau închiriere a pajiştilor aflate în patrimoniul comunei Dudeştii
Noi se face pe o perioadă de 7 ani.
Art. 22. - Utilizatorii de pajişti vor avea obligaţia de a întreţine şi de a asigura paza pe pajiştile atribuite
prin contracte de concesiune sau închiriere.
Art. 23. - Redevenţa sau chiria plătită de către utilizatorii de pajişti se va constitui ca venit la bugetul
local al comunei Dudeştii Noi.
Capitolul VI – Perioada de păşunat
Art. 24. - Perioada pentru care utilizatorii pajiştilor au dreptul să păşuneze este cuprinsă între1 aprilie
şi 30 noiembrie a fiecărui an.
Art. 25. - Păşunatul este interzis în perioada 1 decembrie şi 31 martie a fiecărui an.
Art. 26. - În perioada de stabulaţie utilizatorii de pajişti vor trebui să notifice primarul comunei cu privire
la zona de stabulaţie aleasă. Totodată aceştia vor fi obligaţi să delimiteze zona de stabulaţie.
Capitolul VII – Răspunderi şi sancţiuni
Art. 27. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea persoanei culpabile
conform 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.
Art. 28. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform legii, de către persoanele
împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către primar şi persoanele împuternicite de acesta.
Art. 29. - Sumele provenite din aplicarea de către primar şi persoanele împuternicite de acesta a
amenzilor prevăzute de Ordonanţa 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 se fac venit la bugetul local.
Capitolul VIII – Dispoziţii finale
Art. 30. - Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 august 2014.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2014
/ /2014
2
Comunicarea către prefectul județului1+4)
/ /2014
3
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
/ /2014
5
/ /2014
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă
publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”

Procedura de vot utilizată: „x” 

DESCHIS



APEL NOMINAL



SECRET



HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV  DA/NU 

0.a.
0.b.
0.c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL  DA/NU 
Se înscrie numărul
a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție  DA/NU
de voturi determinat,
Hotărâre care se
majorității consilierilor locali în funcție
 DA/NU
potrivit majorității
adoptă cu votul:
necesare:
majorității consilierilor locali prezenți
 DA/NU
Numărul consilierilor locali, potrivit legii
Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)
Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)
Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 6 + 7 + 8 + 11)
Numărul minim de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie adoptată (rând 5 = rând 0 și rând 5 ≥ rând 6)
Numărul voturilor „PENTRU”
Numărul voturilor „CONTRA”
Numărul voturilor „ABȚINERE”
Numărul consilierilor locali absenți motivat
Numărul consilierilor locali absenți nemotivat
Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv: 


NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul comunei, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia.
2. Dacă la rândul 11 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali
respectivi, se menționează „nu este cazul”.

Semnătura secretarului comunei sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de
specialitate al primarului comunei căruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri
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