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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
COMUNA LIVEZILE
CONSILIUL LOCAL
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro
HOTĂRÂRE
privind organizarea păşunatului în anul 2015, pe raza comunei Livezile,
judetul Bistriţa- Năsăud
Consiliul local al comunei Livezile, întrunit în şedinţa ordinară, în data de
27.02.2015:
Având în vedere:
- Raportul inspectorului asistent pe probleme agricole, inregistrat sub nr. 416 din
20.01.2015 privind capacitatea de pasunat si suprafata de pasuni;
- Adresa nr. IBa/17494 din 08.12.2014 a Secretarului Judetului cu privire la Comunicarea
Hotararii Consiliului Judetean Bistrita – Nasaud nr. 147 din 26.11.2014, referitoare la
stabilirea preturilor medii stabilite la produsele agricole pentru evaluarea in lei a arendei
potrivit legii in natura, precum si productia de masa verde stabilita pe pajisti pentru anul
2015;
- Expunerea de motive nr. 417 din 20.01.2015, întocmită de primarul comunei Livezile;
- Proiectul de hotarare nr. 418 din 20.01.2015, cu Privire la organizarea pasunatului pe
anul 2015, initiat de Primarul comunei Livezile;
-Nota nr. 419 din 20.01.2015 a Secretarului comunei Livezile, catre Punctul de Informare
Documentare Livezile;
- Procesul verbal de afisare nr. 421 din 20.01.2015, a proiectului de hotarare nr. 418 din
20.01.2015;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Livezile;
În conformitate cu:
-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;
-prevederile Hotărârii Guvernului României 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;
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 78 din 2015;
-prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu
modificările ulterioare privind Codul Civil;
-prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 10 / 18 IUNIE 2015

3

-prevederile Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, pentru aprobarea
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
-prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii
optime de animale pe hectar de pajişte;
-prevederile art.5 alin.(2) şi (3) din Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal,
pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu
modificările ulterioare;
-prevederile art 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2005, pentru aprobarea regulilor
privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu
legislaţia privind hrana pentru animale;
-prevederile anexei 1 pct.2 la Ordinul nr. 111/2008, privind aprobarea Normei sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă
şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum
şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a
produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.984/2005, privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.18/1991, republicată, legea fondului funciar, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.16 si 17 din Ordonanţa
Guvernului Romaniei nr.42/2004, privind
organizarea activităţii veterinare , cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(1) şi (3), art.15 si art.16 din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în administraţia
publică locală, cu completările ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c) si d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 18 si art.45
alin.(3), art. 119 şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001, republicată, legea
administratiei publice locale, cu modificările şi copletările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se stabileşte capacitatea de păşunat pentru anul 2015, de minim 0,3
UVM / ha si maxim 1,5 UVM/ ha.
(2) Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM se regăsesc în
anexa 1 (*) la prezenta hotărâre.
Art.2. (1)- Suprafaţa de pajişti comunale de 1139,1 ha, aparţinând domeniului
public al comunei Livezile, exprimata in blocuri fizice, conform anexei nr. 2 ce face parte
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integranta din prezenta hotarare, se atribuie pe masura expirarii termenelor contractelor
de concesiune/inchirere, crescătorilor de animale, prin contract de închiriere , in mod
direct sau prin licitatie publica, daca sunt mai multi solicitanti pe acelasi bloc fizic.
(2) Se aprobă Caietul de Sarcini, prezentat în anexa nr. 3 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre, întocmit în vederea iniţierii procedurii de închiriere prin licitaţie publică,
a suprafeţei de păşune, proprietate publică şi privată a comunei Livezile.
(3) Crescătorii de animale, persoane fizice şi juridice de pe raza comunei Livezile, pot
depune documentaţii pentru atribuirea suprafeţelor de păşuni exemplificate conform
anexei nr. 2, până pe data de 20 martie 2015.
(4) Documentaţia pentru atribuirea suprafeţelor de păşune se compune din : cererea tip
anexa 1 la Ordinul 541/210/2009, regasita in anexa nr. 4 la prezenta hotarare, cu
documentele exemplificate ca anexe la cerere:
a) pentru persoane fizice:
1.- copie CI/BI;
2.- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
b) pentru persoane juridice/forme asociative:
1.-copie de pe statut;
2.-copie de pe certificatul unic de înregistrare;
3.-lista nominala care cuprinde informatii care atesta ca fiecare membru detine
animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, inscrise in RNA si suprafata agricola
care revine, precum si acceptul membrilor, certificata de catre medicul veterinar si corelata
cu recesamantul animalelor efectuat de catre Primaria comunei Livezile, in anul 2015;
4.-copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz.
(5) Documentaţia prevăzută la alin. (3) se depune la Consiliul local Livezile, în vederea
aprobarii.
(6) Modelul contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr. 5, la prezenta hotărâre,
din care face parte integrantă.
Art.3. – In funcţie de capacitatea de păşunat, lucrarile şi de preţul mediu al masei
verzi comunicat de consiliul judetean Bistrita-Nasaud, se stabileste chiria de 150 lei/ ha
pasune/ an.
Art.4.-(1)- Repartizarea păşunilor pe turme, în anul 2015, se va face de către
Consiliul local.
(2)-Consiliul local Livezile imputerniceste primarul comunei Livezile sa încheie
contracte de închiriere a pasunilor, cu reprezentantul crescătorilor de animale a turmelor
constituite;
(3)-Reprezentantul crescătorilor de animale, titular al contractului de închiriere, va
face toate demersurile şi va depune cerere de sprijin pentru plăţile directe pe suprafaţă
care se vor acorda în anul 2015, la Sucursala Judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, cu sediul în Bistriţa, str. Ioan Slavici nr. 2-4, până pe data de 15 mai
2015;
(4)-Sumele obţinute ca sprijin direct pe suprafaţă se vor utiliza doar pentru
îmbunătăţirea şi ameliorarea păşunilor comunale, prin lucrări de fertilizare, curăţare de
păşune şi edificare de construcţii pentru protecţie, construcţii pentru prelucrare produse
lactate şi adăposturi pentru animale.
Art.5.– Se aproba regulamentul privind organizarea si desfasurarea pasunatului, pe
raza comunei Livezile, in anul 2015, conform anexei nr 6 la prezenta hotărâre, din care
face parte integrantă.
Art.6.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul
comunei, secretarul comunei, compartimentul buget finanţe contabilitate, comisia pentru
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verificarea pasunilor din aparatul propriu al primarului comunei Livezile, inspectorul
asistent pe probleme agricole.
Art.7.- Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 3 abţineri, dintr-un număr total de 11 consilieri prezenţi şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Persoanele desemnate la art. 6 din prezenta hotărâre;
-Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud-în vederea publicării în Monitorul Oficial al judeţului
Bistriţa-Năsăud.

PRESEDINTE SEDINTA,
Consilier
PUSCAS MIHAI VALENTIN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 27.02.2015
Nr. 14
*Anexele la Hotărârea nr.14/27.02.2015 se pot consulta la sediul Primăriei comunei
Livezile.
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Anexa nr.6
la Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile,
nr. 14 din 27.02.2015
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului
pe raza comunei Livezile, pe anul 2015,
Art.1 Prevederile prezentului Regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de
animale privind regimul de păşunat.
Art.2 Păşunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de păşunat,
considerându-se păşunat clandestin.
Art.3 (1) În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului, se va ţine cont
de capacitatea de păşunat, ciclu de păşunat, încărcătura optimă.
(2) 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.
(3) Ciclu de păşunat se referă la 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 introducerea lor la păşunat pe aceeaşi suprafaţă.
(4) Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/hectar(unitate vită mare)
calculat în funcţie de producţia vegetală şi cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a
produce daune compoziţiei floristice şi faunei sălbatice.
Art.4. (1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc
în mod tradiţional pe păşunile şi fâneţele naturale sau care sunt incluse în amestecurile
specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de
leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează
producţia, valoarea nutriţională a pajiştii şi capacitatea de păşunat;
b) fâneaţă - suprafaţă agricolă înscrisă în actele de proprietate cu această
categorie de folosinţă care, conform practicii agricole locale, este destinată recoltării prin
cosire de plante erbacee furajere pentru animale;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
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f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale
asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători
precari ai pajiştilor permanente;
g) schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişte - schimbarea categoriei de
folosinţă a pajiştilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de
folosinţă pajişte.
Art.5. Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi
de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.6 Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee
furajere perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora.
Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu seminţe din
specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.
Art.7 (1) Planificare succesiunii de păşunat a tarlalelor se face astfel încât pajiştea să
rămână în limitele productive stabilite cantitativ şi calitativ. Pentru a preveni reducerea
potenţialului productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia se planifică păşunatul tuturor
tarlalelor.
(2) 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 optimă pe
întreaga suprafaţă.
(3) Orice nerespectarea în gestionarea pajiştilor produce reduceri cantitative şi
calitative de masă verde şi creşte riscul degradării păşunii.
Art.8 Pentru punerea în valoare a pajiştilor si pentru folosirea eficientă a acestora,
comuna Livezile, prin primar, în conformitate cu hotărârile Consiliul local, în baza cererilor
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE,
încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile,
proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsa intre
7 si 10 ani.
Art.9 Potrivit art 9 alin (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administraea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificsrea si completarea legii fondului
funciar nr 18/1991, Consiliul local al comunei Livezile va dispune cu privire la iniţierea
procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza unei
hotarari.
Art.10 Anual, până la data de 1 martie, primarul comunei Livezile verifică respectarea
încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate, şi stabileste
disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare.
Art.11 Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de
către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi
cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru
aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Art.12 Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau
privată a comunei Livezile se fac venit la bugetul local al comunei.
Art.13 În vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a pajiştilor aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, crescătorii de
animale din cadrul colectivităţii locale vor depune la compartimentul agricol din cadrul
primăriei Livezile, documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi
ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE.
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Art.14 Capacitatea de păşunat se stabileşte de către persoane împuternicite de către
primar şi se aprobă de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se
transmite la consiliul judeţean.
Art.15 Preţul prevăzut în contractele de concesiune/închiriere pe hectar se aprobă, în
condiţiile legii, de către consiliile locale, în funcţie de capacitatea de păşunat şi de preţul
mediu al masei verzi comunicat de consiliul judetean.
Art.16 (1) Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura de animale pe hectar
intre minimul 0,3 UMV si 1,5 UMV .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.
(2) Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la:
- nerealizarea potenţialului economic al pajiştii,
- pajiştilor care nu sunt utilizate li se modifică compoziţia floristică şi le scade
productivitatea,
- unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare
nutritivă,
- biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus.
(3) Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la:
- performanţe economice şi productive reduse ale animalelor,
- furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă,
- înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare cu specii mai puţin
valoroase,
- apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate,
- îmbogăţirea focalizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către
animale,
- introducerea de alte specii de plante care nu cresc în mod tradiţional în
zonă provenite de la furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe,
- distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi
prin transportul de furaje suplimentare.
- prin asigurarea monitorizării păşunatului şi oprirea acestuia înainte de a se
ajunge la limitele critice pentru plante, înălţime minimă şi grad de acoperire a solului.
Art.17 Lucrările de întreţinere a păşunilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor
efectua de către fiecare utilizator pe suprafaţa de păşune repartizată, sumele încasate ca
subvenţii pe unitatea de suprafaţă fiind utilizate în acest scop.
Art.18 (1) Lucrarile care urmeaza a fi efectuate pe pasune se fac dupa consultarea si
aprobarea consiliului local, in urma vizualizarii de catre Comisia Buget, Finante si
Agricultura a consiliului local Livezile.
(2) Recepţia lucrărilor executate se va face în prezenţa membrilor Comisiei Buget,
Finante si Agricultura a consiliului local Livezile şi a utilizatorului păşunii pe baza unui
proces - verbal de recepţie a lucrării.
(3) La recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate pe suprafeţele de
păşune se vor prezenta de către utilizatori, situaţia lucrărilor executate şi documentele
justificative.
Art.19 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din 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, pe
pajişti se pot amplasa construcţii care deservesc activităţi agricole, cu respectarea legilor în
vigoare, respectiv:
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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.
Art.20 Stânile pentru a putea fi constituite trebuie în mod obligatoriu să aibe în
componenţă minim 500 capete de ovine sau caprine in satul Livezile, iar in satele
apartinatoare minim 350 capete ovine si caprine, dar fara a depasi incarcatura de animale
/ha (minim 0.3 Uvm/ha- maxim 1,5 Uvm/ha).
Art.21 (1) Admiterea la păşunat, respectiv formarea stânilor cu animalele crescatorilor se
va face cu aprobarea consiliului local.
(2)Admiterea animalelor la păşunat se face pe baza atestării stării de sănătate a acestora
prin certificat sanitar-veterinar, iar personalul care va deservi turmele, vor avea întocmite
carnetele de sănătate, cu analizele la zi.
(3) În vederea aprobării documentaţiei, de către Consiliul local Livezile, pentru admiterea
la păşunat, respectiv formarea turmelor cu animalele crescătorilor de animale, în funcţie
de efectivele existente în fiecare sat, înscrise pe cardul de expoataţie din Registrul
Naţional al Exploataţiilor, reprezentantul desemnat de grupul crescătorilor de animale
constituit, va avea anexat:
a) un tabel cu numele şi prenumele deţinătorului de animale, domiciliul acestuia,
numărul animalelor care doreşte să le scoată la păşunat, suprafaţa de teren care o deţine
având categoria de folosinţă acceptată pentru păşunat (fâneţe, păşuni) şi care o pune la
dispoziţia păşunării până la data ieşirii în păşunea comunală, respectiv revenirea în
perioada de toamnă, aflată în zona de hotar în care se constituie turma, verificabilă cu
registrul agricol comunal.
b) în cazul în care crescătorul de animale, nu deţine terenul necesar pentru
asigurarea unei păşunări corespunzătoare, solicitarea scrisă va avea anexat, acordul scris,
sub semnatura altui cetăţean care pune la dispoziţia acestora terenul său, corespunzator
pentru păşunare, la fel în zona de hotar în care se stabileşte turma, verificabil cu registrul
agricol comunal.
(4) Cetăţenii care nu sunt de acord să pună la dispoziţie terenul să se păşuneze, se pot
adresa Primariei comunei Livezile.
(5) Începând cu data de 01.04.2015, fiecare deţinător de ovine care le va da drumul la
păscut, va prezenta un tabel cu persoanele care le-au pus la dispoziţie terenul pentru
păşunat, în condiţiile în care nu deţine suprafaţa necesară de teren păşunabil. În caz
contrar, va fi sancţionat conform legilor în vigoare şi a prezenului regulament.
(6) Pentru a avea certitudinea că păşunarea se desfăşoară în mod corespunzător, grupul
crescătorilor de animale constituit, prin reprezentantul desemnat va fi obligat să facă
dovada scrisă a existenţei terenului pentru păşunat, cu respectarea capacitatii de pasunat.
(7) În cazul neindeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 2 şi 6 din prezentul regulament,
solicitarea constituirii de stână nu va fi aprobată, pentru a evita producerea pagubelor şi a
degradării culturilor şi a terenurilor cetăţenilor proprietari de terenuri.
Art.22 (1) Admiterea la păşunat se face, in principal, pentru deţinătorii de animale care
au inscrise animalele in registrul agricol al comunei Livezile, nu mai mult de 100 de ovine/
caprine pentru fiecare gospodarie.
(2) Ciobanii cu domiciliul în altă localitate au dreptul să aducă în turmă un număr
de 25 capete dar nu mai mult de 50 capete in stana (vor face dovada proprietatii
animalelor cu documente de la primaria de domiciliu).
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Art.23 Animalele achiziţionate după data de 1 mai 2015, vor putea fi învoite la păşunat
numai după prezentarea documentelor doveditoare a proprietăţii şi a stării de sănătate a
animaleor achiziţionate.
Art.24 Se interzice admiterea la lucru, de către şefii de stână, a persoanelor bolnave sau
purtătoare de germeni patogeni fără control medical, conform prevederilor legale în
vigoare.
Art.25 Şefii de stână au obligaţia de a anunţa imediat medicul veterinar despre apariţia
sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, precum şi luarea măsurilor de izolare a
animalelor bolnave ori suspecte de boală.
Art.26 Şefii de stână au obligaţia să respecte normele şi măsurile sanitare veterinare
stabilite pentru păşunatul şi adăpatul animalelor, în scopul prevenirii sau combaterii bolilor
infecto-contagioase şi parazitare.
Art.27 Creşterea pe lângă stână a altor animale( păsări, porci, etc.) şi a câinilor este
permisă cu condiţia ca acestea să aibă adăposturi adecvate şi să nu fie lăsate libere pe
păşune pentru a evita degradarea acesteia.
Art.28 (1) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor cu potenţial agresiv ridicat
conform legislaţiei în vigoare, a câinilor din rase de vânătoare.
(2) 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 prea mult de turmă cu excepţia cazurilor în care protejează
turma.
Art.29. (1) Se stabileşte data iesirii cu animalele la păşunat în păşunile comunale , data
de 1 mai 2014 pentru bovine, ovine, cabaline şi caprine.
(2) Perioada de păşunat este cuprinsă între 1 mai – 31 octombrie 2015.
(3) Păşunatul în afara acestei perioade este interzis.
Art.30 Părăsirea locului desemnat pentru păscut este interzisă înainte de data 30
octombrie al anului în curs, cu excepţia cazului în care datorită secetei, pe trupul de
păşune stabilită în contract , se manifestă lipsa de apă şi a hranei. În acest caz se va
adresa Primăriei pentru modificarea autorizaţiei de păşunat cu consemnarea noului
amplasament. Acest demers trebuie precedat de un proces verbal întocmit de Comisia
pentru verificarea pasunilor, din cadrul primariei comunei Livezile si reprezentantul
proprietarilor de animale.
Art.31 (1) Ieşirea la păşunat a ovinelor si bovinelor se face numai după încheierea şi
eliberarea autorizaţiei de păşunat eliberata de catre primaria comunei Livezile, la cererea
reprezentantului crescatorilor de animale.Cererea va fi formulată şi depusă la sediul
instituţiei menţionate, înainte de data stabilită pentru ieşirea la păşunat a animalelor.
(2) Titularii autorizaţiei de păşunat vor respecta cu stricteţe prevederile înscrise în
aceasta.
(3) Celor care nu au respectat prevederile autorizaţiei de păşunat sau au fost
sanctionati în anul precedent, nu li se vor mai elibera autorizaţii pentru anul în curs.
Art.32 (1) Şefii stânelor pentru ovine au obligaţia de mutare a târlei la o perioadă de 3-5
zile pentru a împiedica degradarea solului, motiv pentru care se va afişa la fiecare stână
un grafic cu obligativitatea de respectare a acestuia.
(2) Nerespectarea prevederilor de la alin.1 constituie contravenţie şi se
sancţionează conform art.96 pct.11 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României Nr.
195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu amenda de la 3000 lei (RON) la
6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON),
pentru persoane juridice.
Art.33 Proprietarii/Responsabilii de turme au următoarele obligaţii:
- să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor,
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- să respecte prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasament,
- să răspundă pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lor,
- să răspundă pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija lor,
- să deţină certificat de sănătate pentru efectivele de animale pe care le păşunează,
- să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune primite în
administrare, cu respectarea condiţiilor de agro-mediu, după cum urmează:
- curăţirea de buruieni;
- nivelarea muşuroaielor;
- strângerea resturilor vegetale şi a pietrelor.
Art.34 Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine
exclusiv utilizatorilor care deţin contractele de concesiune sau închiriere a pajiştilor. De
asemenea paza pajiştilor se asigură de către utilizatori.
Art.35 Utilizatorii de pajişti sunt obligaţi să permită accesul personalului împuternicit
pentru controlul respectării regimului pastoral sau a normelor tehnice specifice după caz,
după înştiinţarea prealabilă a acestora.
Art.36 Pentru prevenirea păşunatului timpuriu se vor efectua controale pe păşuni de către
echipe formate din reprezentanţi ai primăriei, constituiti in cadrul unei comisii pentru
verificarea pasunilor.
Art.37 În spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii următoarele:
a) - nerespectarea amplasamentului stabilit prin contractul de păşunat,
b) - nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasamentului stabilit
înainte de data fixată prin prezentul regulament,
c) - acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei), fără aprobarea
autorităţilor locale,
d) - nesupravegherea animalelor,
e) - efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit.
Art.38 Sumele percepute pentru nerespectarea art.37, sunt următoarele, în funcţie de
categoria de animale:
- bovine 50 lei/cap,
- ovine si caprine 50 lei/cap,
- cabaline 100 lei/cap,
- porcine 15 lei/cap.
Art.39 (1) Constituie, de asemenea, contravenţii, următoarele fapte:
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de
păşunat;
b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin
contract;
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în
contract;
d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele
folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea;
e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;
f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
g) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 19 din
prezentul regulament.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă
de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);
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b) 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, faptele prevăzute la lit. a), d) şi e);
c) 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, faptele prevăzute la lit. b) şi c);
d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la lit. g);
Art. 40 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi
persoanele împuternicite de acesta.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute
la art. 39 alin. (1) lit. d) şi f) se fac şi de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române,
precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste.
(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (2) se fac
venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.
Art. 41 Prevederile art. 37, art. 38, art. 39 şi 40 referitoare la contravenţii se completează
cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.42 (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei următoarele fapte conform Legii 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice:
a) inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept prin construirea de
baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;
b) aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special
amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii;
c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente
acestora, a amenajărilor, instalaţiilor, construcţiilor civile, vânătoreşti, piscicole din apele
de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentru
protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestier
naţional;
d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate şi/sau a
lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier naţional sau neîntocmirea
documentaţiei în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;
e) ştergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe
arborii marcaţi ori de pe cioate.
(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
următoarele fapte:
a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în
zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;
(3) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 800
lei următoarele fapte:
a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri
decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv;
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei
următoarele fapte:
b) refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în
vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la
acţiunile de stingere a incendiilor;
c) păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus
pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.
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(4) Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de
constatare a contravenţiei silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim
special, care circulă astfel: exemplarul 1 la contravenient, exemplarul 2 la organul fiscal
teritorial competent în vederea executării silite, dacă nu au fost achitate în termen amenda
şi eventualele despăgubiri, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care face parte agentul
constatator.
Art.43 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare
referitoare la măsurile generale şi speciale de menţinere a indemnităţii teritoriului faţă de
bolile transmisibile la animale, de apărare a sănătăţii animalelor şi de prevenire a
transmiterii de boli de la animale la om şi se sancţionează după cum urmează, potrivit HG
nr. 984 din 25 august 2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei (RON):
1. introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele
existente, exploataţii de animale sau gospodării ale populaţiei ori în turmele constituite pe
păşuni, precum şi neanunţarea Consiliului local în termen legal, în vederea înscrierii în
registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale şi a produşilor obţinuţi de
la acestea;
2. neanunţarea imediată a medicului veterinar despre suspiciunea sau apariţia unei boli
transmisibile la animale, precum şi înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori
suspecte de boală;
3. colectarea şi folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau a deşeurilor şi
subproduselor de origine animală, indiferent de provenienţa lor, cu încălcarea normelor
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
4. neînregistrarea animalelor în Registrul agricol al primăriilor de către persoanele
desemnate, în termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispoziţia autorităţii sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind mişcarea
efectivelor de animale pe specii;
5.nerespectarea cerinţelor veterinare specifice prevăzute de normele sanitare veterinare
în vigoare privind circulaţia internă, importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu deşeuri sau
subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei (RON):
1. nedeclararea de către deţinătorii de animale a obţinerii, prin fătare, cumpărare,
donaţie sau în alte moduri, a animalelor, precum şi înstrăinarea acestora fără documentele
prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
c) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei (RON):
1. neanunţarea consiliului local înaintea executării tratamentelor chimice pentru
combaterea dăunătorilor vegetali la culturile agricole, pomicole, silvice, de către unităţile şi
persoanele fizice care execută tratamente fitosanitare;
2. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii şi îndepărtării deşeurilor de fabricaţie,
reziduurilor, soluţiilor, pulberilor toxice şi a apelor reziduale, conform dispoziţiilor în
vigoare, şi/sau neaplicarea măsurilor de protecţie pentru prevenirea intoxicaţiilor la
animale;
3. nerespectarea măsurilor stabilite de autorităţile sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor competente privind destinaţia, industrializarea sau distrugerea
deşeurilor de origine animală;
4. neinstituirea măsurilor de carantină în termenele şi în condiţiile prevăzute de normele
sanitare veterinare şi/sau nerespectarea acestora în cazul bolilor transmisibile supuse
declarării oficiale şi măsurilor de carantină;
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5. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale şi a oricăror
produse şi materiale care pot constitui vectori pentru bolile infectocontagioase ale
animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără autorizarea autorităţii
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
6. refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori deţinătorii de animale a tăierii sau
uciderii, după caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale,
precum şi a confiscării şi distrugerii produselor şi subproduselor provenite de la acestea sau
a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor
transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină;
7. efectuarea transportului animalelor şi al produselor de origine animală, al furajelor şi
altor mărfuri care pot constitui vectori ai agenţilor patogeni, cu încălcarea măsurilor
dispuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, în
cazul evoluţiei unor boli transmisibile, declarabile şi carantinabile;
8. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea
animalelor în timpul tăierii şi/sau uciderii, folosirea altor metode de ucidere decât cele
autorizate de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă
sau neasigurarea funcţionării echipamentelor de asomare la parametrii prevăzuţi de
legislaţia în vigoare pentru respectarea condiţiilor sanitare veterinare privind protecţia şi
bunăstarea animalelor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 se fac
prin proces-verbal încheiat de către inspectori ai autorităţii sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, potrivit competenţelor legale.
Art.44 Pentru orice neregula sau nerespectare a prezentului regulament, vinovat se face
titularul contractului de inchiriere a pasunii, in speta locatarul, careia i se vor aplica
contraventiile.
Art.45. În vederea bunei desfăşurări a activităţii de păşunat, Comisia de verificare a
pasunilor din cadrul aparatului primariei va supraveghea modul de respectare a
prevederilor prezentei hotărâri.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
PUSCAS MIHAI VALENTIN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
COMUNA LIVEZILE
CONSILIUL LOCAL
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 14 din
27.02.2015 referitoare la organizarea păşunatului în anul 2015, pe raza
comunei Livezile, judeţul Bistriţa- Năsăud
Consiliul local al comunei Livezile, întrunit în şedinţa ordinară, în data de
28.04.2015:
Având în vedere:
- Referatul Secretarului comunei Livezile, inregistrat la Primaria comunei Livezile sub nr.
2352 din 18.03.2015;
- Expunerea de motive nr. 2353 din 18.03.2015, întocmită de primarul comunei Livezile;
- Proiectul de hotarare nr. 2354 din 18.03.2015, cu privire la modificarea Hotararii
Consiliului Local al comunei Livezile nr. 14 din 27.02.2015 referitoare la organizarea
pasunatului pe anul 2015, initiat de Primarul comunei Livezile;
- Nota nr. 2355 din 18.03.2015 a Secretarului comunei Livezile, catre Punctul de Informare
Documentare Livezile;
- Procesul verbal de afisare nr. 2401 din 19.03.2015, a proiectului de hotarare nr. 2354 din
18.03.2015 ;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Livezile;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 14 din 27.02.2015 referitoare la
organizarea pasunatului pe anul 2015.
În conformitate cu:
- 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;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii;
- prevederile Hotărârii Guvernului României 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;
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 78 din 2015 privind modificarea şi
completarea 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,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013;
- prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu
modificările ulterioare privind Codul Civil;
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- prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;
- prevederile pctului 2 din cap V “Măsuri şi acţiuni organizatorice” din Strategia
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al mi-nistrului
administraţiei publice nr. 226/235/2003 - ”Sprijinirea înfiinţării de forme asociative ale
crescătorilor de bovine şi ale crescătorilor de ovine pentru îmbunătăţirea şi exploatarea
raţională a pajiştilor”;
- prevederile Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în
administraţia publică locală, cu completările ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c) si d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 18 si art.45
alin.(3), art. 119 şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001, republicată, legea
administratiei publice locale, cu modificările şi copletările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. – Se modifica art. 2 din Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 14
din 27.02.2015 referitoare la organizarea pasunatului pe anul 2015, astfel:
“Art.2.(1) - Suprafaţa de pasune comunala, aparţinând domeniului public al comunei

Livezile, exprimata in blocuri fizice, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din
prezenta hotarare, se inchiriaza, pe masura expirarii termenelor contractelor de
concesiune/inchiriere, crescătorilor de animale prin licitatie publica.
(2) Se aprobă Caietul de Sarcini, prezentat în anexa nr. 3, ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre, întocmit în vederea iniţierii procedurii de închiriere, prin licitaţie publica
deschisa, a suprafeţei de păşune, proprietate publică a comunei Livezile.
(3) Anuntul cu privire la licitatia deschisa va fi publicat cu cel putin 7 zile inainte de data
organizarii licitatiei, atat pe site-ul primariei, cat si la sediul primariei comunei Livezile.
(4) Se constituie Comisia de evaluarea ofertelor pentru închirierea prin licitatie publica a
suprafetelor de păşuni eligibile, apartinand domeniului public al comunei Livezile, astfel:
1. Cifor Petru Dorel , Viceprimarul comunei – presedinte;
2. Verdes Ovidiu , Inspector asistent - secretar;
3. Dan Andreea, Inspector asistent – membru.
(5) Se aproba pretul Caietului de sarcini la valoarea de 50 lei, garantia de participare in
procent de 5 % din pretul de pornire si taxa de participare in valoare de 100 lei.
Din taxa de participare se acopera costul lucrarilor de organizare si desfasurare a licitatiei
si anunturile publicitare.
(6) Modelul contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr. 5, la prezenta hotărâre,
din care face parte integrantă.»
Art. II. – Se modifica art. 3 din Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr.
14 din 27.02.2015 referitoare la organizarea pasunatului pe anul 2015, astfel:
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«Art.3. – In funcţie de capacitatea de păşunat, preţul mediu al masei verzi comunicat de

Consiliul Judetean Bistrita Nasaud, lucrarile efectuate pentru intretinerea pasunii, precum
cheltuielile ocazionate de intocmirea amenajamentului pastoral si cadastrarea suprafetei
de pasune comunala, pretul de pornire al licitatiei (chirie) de 190 lei/ ha pasune/ an.»
Art. III. – Se modifica art. 4 din Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr.
14 din 27.02.2015 referitoare la organizarea pasunatului pe anul 2015, astfel:
«Art.4.-(1)- Consiliul local al comunei Livezile imputerniceste primarul comunei Livezile sa

încheie contracte de închiriere a pasunilor, cu crescatorul de animale sau reprezentantul
formei asociative constituite.
(2)- Consiliul local al comunei Livezile va lua la cunostinta , prin adoptarea unei hotarari,
de incheierea contractelor de inchiriere a pasunii comunale.
(3)- Reprezentantul crescătorilor de animale, titular al contractului de închiriere, va face
toate demersurile şi va depune cerere de sprijin pentru plăţile directe pe suprafaţă care se
vor acorda în anul 2015, la Sucursala Judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, cu sediul în Bistriţa, str. Ioan Slavici nr. 2-4, in termenele reglementate prin
lege;
(4)- Sumele obţinute ca sprijin direct pe suprafaţă se vor utiliza doar pentru îmbunătăţirea
şi ameliorarea păşunilor comunale, prin lucrări de fertilizare, curăţare de păşune şi
edificare de construcţii pentru protecţie, construcţii pentru prelucrare produse lactate şi
adăposturi pentru animale.»
Art.IV. – Se modifica Anexa nr. 3 a Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile
nr. 14 din 27.02.2015 referitoare la organizarea pasunatului pe anul 2015, conform Anexei
(*) la prezenta hotarare.
Art. V. Se modifica urmatoarele articole al Anexei nr. 6 a Hotararii Consiliului Local
al comunei Livezile nr. 14 din 27.02.2015, referitoare la organizarea pasunatului pe anul
2015, astfel:
«Art.20 (1) Stânile pentru a putea fi constituite trebuie în mod obligatoriu să aibă
în componenţă minim 500 capete de ovine sau caprine in satul Livezile, iar in satele
apartinatoare minim 350 capete ovine si caprine, dar fara a depasi incarcatura de animale
/ha (minim 0.3 Uvm/ha- maxim 1,5 Uvm/ha ).
(2) Cirezile pentru a putea fi constituite trebuie în mod obligatoriu să aibe în componenţă
minim 50 capete de bovine , dar fara a depasi incarcatura de animale /ha (minim 0.3
Uvm/ha- maxim 1,5 Uvm/ha ).

Art.22 Admiterea la păşunat, pe pasunea comunala, se face, in principal, pentru
deţinătorii de animale care au inscrise animalele in registrul agricol al comunei Livezile, nu
mai mult de 100 de ovine/ caprine si 5 bovine/cabaline, pentru fiecare gospodarie.
Art. 44 Pentru orice neregula sau nerespectare a prezentului regulament, vinovat se face
stanasul, careia i se vor aplica contraventiile.»
Art. VI. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 14
din 27.02.2015, referitoare la organizarea pasunatului pe anul 2015, raman neschimbate.
Art.VII.- Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, 3 abţineri, dintr-un număr total de 12 consilieri prezenţi şi se comunică
cu:
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-Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Persoanele desemnate in prezenta hotărâre;
-Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud - în vederea publicării Hotararii Consiliului Local al
comunei Livezile nr. 14 din 27.02.2015 referitoare la organizarea pasunatului pe anul
2015, în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud, astfel cum a fost modificata.

PRESEDINTE SEDINTA,
Consilier
PUSCAS MIHAI VALENTIN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 28.04.2015
Nr. 18
*Anexa la Hotărârea nr.18/28.04.2015 se poate consulta la sediul Primăriei comunei
Livezile.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro
HOTĂRÂRE
PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
LIVEZILENR. 62 DIN 22.11.2014 REFERITOARE LA STABILIREA TAXELOR
SPECIALE, DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE DIN COMUNA
LIVEZILE ÎN ANUL FISCAL 2015
Consiliul Local al comunei Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, intrunit in
12.06.2015, in sedinta ordinara,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Livezile, înregistrată sub numărul 1907 din
05.03.2015;
- Proiectul de hotărâre nr. 1909/05.03.2015, iniţiat de către Primarul comunei Livezile;
- Raportul nr. 1832 din 03.03.2015 al Compartimentului buget, finante, contabilitate,
impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile;
- Avizele favorabile ale comisiilor Buget – Finanţe, Juridice şi de Disciplină comisiei Muncă
şi protecţie socială, protecţia copilului, învăţământ sănătate şi familie, activităţi social
culturale - culte;
- Nota nr.1910/05.03.2015 si Anunt nr. 1942/06.03.2015, din care rezultă că proiectul de
hotărâre a fost pus la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a
Primăriei comunei Livezile;
- Plangerea prealabila impotriva HCL nr. 62/22.12.2014, adoptata de Consiliul Local al
comunei Livezile, facuta de Institutia Prefectului judetul Bistrita Nasaud, prin adresa nr.
II/D/156 din 13.02.2015, inregistrata sub nr. 1760/02.03.2014.
În conformitate cu:







prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1309/2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum
şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile art.124^1 din O.G.U. 92/2003 privind codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare.
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În temeiul art. 36 alin. (4) lit.”c” şi art.45 alin (1) din Legea 215/2001, republicată, Legea
Administraţei Publice Locale,
HOTĂRĂŞTE:
ART.I. Se modifica art. 4 al Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 62 din
22.11.2014, astfel:
„Art.4. Se stabileşte taxa specială pentru eliberarea in regim de urgenta a

adeverintelor cu privire la terenurile si/sau animalele aflate in Registrul Agricol, conform
Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART.II. Se modifica Anexa 4 a Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 62
din 22.11.2014, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare.
ART.III. Se modifica Anexa nr. 9 al Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile
nr. 62 din 22.11.2014, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.
ART.IV. Se modica art. 11 al Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 62
din 22.11.2014, astfel:
„ Art. 11. Se aproba Regulamentul de stabilire a procedurii de instituire si percepere
a taxelor speciale,conform Anexei 11, ce face parte integranta din prezenta hotarare”.
ART.V. Se modifica Anexa 11 a Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 62
din 22.11.2014, conform Anexei 3 la prezenta Hotarare.
ART.VI. Celelalte reglementari ale Hotararii Consiliului Local al comunei Livezile nr.
62 din 22.11.2014.
ART.VII. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Livezile în
şedinţa ordinară cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 abţineri, din 11
consilieri prezenţi.
ART.VIII. – Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Livezile;
- Compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile;
- locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului
Bistriţa-Năsăud.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
ZAGREAN FLORIN
Livezile, la 12.06.2015
Nr. 26

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MIHALACHI EMANUELA
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Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 26 din 12.06.2015
TAXĂ SPECIALĂ
pentru eliberarea in regim de urgenta a adeverintelor cu privire la terenurile si/sau
animalele aflate in Registrul Agricol

Lei
Denumirea taxei

Taxa stabilită
pentru
anul 2015

Taxa pentru pentru eliberarea în regim de
urgenţă a adeverinţelor cu privire la
terenurile şi/sau animalele aflate în
Registrul Agricol

15

Nota: Adeverintele cu privire la terenurile si/sau animalele aflate in

Registru Agricol , pentru care s-a platit taxa de urgenta, se vor elibera in maxim
24 h de la solicitare.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
ZAGREAN FLORIN
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Anexa nr.2
la Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 26 din 12.06.2015
TAXĂ SPECIALĂ
Pentru folosirea ocazională a Căminelor Culturale

Cămin
Cămin mare Livezile
Cămin
mare
Dorolea
Cămin mic Dorolea
Cămin Dumbrava
Cămin mare Cuşma

Taxe
nuntă

Taxe
înmormîntare

Taxe
bal

Taxe
botez

1500
1000

300
100

300
200

500
100

lei
Taxa
spectacole
Lei/ora
50
50

500
500
1000

100
100
100

200
200
200

100
100
100

50
50
50

Nota: Folosirea veselei si al celorlalte bunuri din cadrul caminelor este gratuita. Se
percepe o garantie pentru folosirea acestora, in cazul inmormantarilor de 300 lei, iar
pentru restul evenimentelor de 500 lei, care se va achita odata cu taxa speciala pentru
folosirea ocazionala a caimnului cultural. Aceasta se va retine proportional, in cazul
producerii de stricaciuni.
Caminele se predau vineri la ora 12.00 si se preiau luni la ora 12.00.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
ZAGREAN FLORIN
Anexa nr.3
la Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 26 din 12.06.2015
REGULAMENTUL
de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale
I . SCOPUL ADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT
Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile
ce trebuie indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale.
II. DOMENIILE DE ACTIVITATE IN CARE SE ADOPTA TAXE SPECIALE
Art. 2. Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt:
domeniul fiscal: pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul
impozitelor si taxelor locale,precum si a altor venituri ale bugetului local;
administrarea domeniului public si privat al comunei;
asigurarea serviciilor publice – apa, canal, iluminat public, gospodarirea localitatii,
salubrizare,spatii verzi;
cultura, sport, agrement;
piete, targuri, oboare;
urbanism,
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asistenta sociala;
serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;
autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare;
cadastru, agricultura, pasunat;
evidenta populatiei si stare civila;
copiere si comunicare documente din arhiva Primariei.

Domeniile de activitate prevazute in prezentul titlu se vor completa in functie de
necesitatile comunitatii, in conformitate cu prevederile legale.
III.CONDITII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE
Art. 3. Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice, care
se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art. 4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care
beneficiaza de serviciile oferite de institutia publica/serviciul public de interes local.
Art. 5. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se
fac venit la bugetul local al comunei Livezile.
Art. 6. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din acestea se
utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor
publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a
acestor servicii.
Art. 7. Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care
au fost aprobate vor fi aduse la cunostinta publica.
Art. 8. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza
in anul urmator cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar.
Art. 9. Modul de indeplinire, stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor
speciale,contraventiile si sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului
Local, odata cu instituirea taxelor speciale.
Art. 10. Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea
taxelor speciale.
IV.MODALITATI DE CONSULTARE SI OBTINERE A ACORDULUI PERSOANELOR
FIZICE SI JURIDICE- BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE
INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art. 11. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de
supunerea spre analiza ,avizare si adoptare de catre Consiliul Local comunal,prin
publicarea unui anunt referitor la aceasta actiune si afisarea la sediul propriu,intr-un spatiu
accesibil publicului .
Art. 12. Termenul limita de primire a propunerilor ,sugestiilor,opiniilor va fi de 10 zile de la
aducerea la cunostinta publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de hotarare.
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Art. 13. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,prin
care se propune instituirea de taxe speciale, daca acest lucru se solicita in mod expres de
catre persoanele fizice si juridice,in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii acestui
lucru.
Art. 14. Daca nu se primesc opinii, sugestii,propuneri la proiectele de hotarare prin care se
instituie taxe speciale ,acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local comunal,in forma
propusa de initiator.
V.APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL COMUNAL A HOTARARILOR PRIN
CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art. 15. Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii
Consiliului local comunal cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare , si ale Regulamentului de Organizare si Functionare
a Consiliului local al comunei Livezile.
Art. 16. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii
consilierilor in functie si vor fi aduse la cunostinta publica.
VI. DISPOZITII FINALE
Art. 17. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in
vigoare.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
ZAGREAN FLORIN
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