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 HOTARARE 
privind modul de administrare si taxare a islazului comunal pentru anul agricol 2021-2022 

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de 24.02.2021 

AVAND IN VEDERE : 

- Referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Valcelele Tatu Ionel nr 278/03.02.2021; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr 279/03.02.2021;  

- Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 5/19.02.2021  si 

procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 2/19.02.2021  ; 

- Prevederile HCL 15/2004 privind infiintarea serviciului public de administrare a domeniului 

Public si domeniului Privat al comunei Valcelele ca serviciu public de interes local in 

subordinea Consiliului local Valcelele;  

- Ordonanta de urgenta nr 34 din 23.04.2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991; 

- Legea nr 407 din 9 Noiembrie 2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică 

- Prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale; 

- Prevederile art. 129 alin. 1 si art. 140 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ;  

 

 

În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). 

din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  

HOTARASTE  
      

Art.1. Pentru sezonul de pasunat 2021 se stabilesc urmatoarele taxe de pasunat(lei / cap de 

animal, pentru suprafete de teren neproductive din islazul comunal): 

- bovine si cabaline 50 RON / cap de animal / an. 

- ovine si caprine 4 RON / cap de animal / an. 

Data iesirii la pasunat se va stabili de catre Consiliul local in primul trimestru al anului 2021( in 

functie de starea vremii si de stadiul de vegetatie al culturilor furajere).Intrarea la stabulatie 

pentru iarna se face la 1 Decembrie. 

Art.2. Se imputerniceste domnul Balaciu Vasile, referent superior in cadrul Compartimentului 

Impozite si Taxe sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute la art 14 alin (1), 

alin (2) din Ordonanta de urgenta nr 34 din 23.04.2013 privind organizarea , administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 

18/1991. 

Art.3. (1) Constituie contravenţii, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 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; 

    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)circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele 

folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștea, cu excepția circulației cu 

orice mijloace de transport în situații de urgență generate de calamități, accidente de orice 

natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-uri sau mopede în vederea organizării de 

activități sportive, de recreere și turism, cu acordul deținătorului sau al utilizatorului,; 

    e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede OUG nr.34/2013; 

    f) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în vigoare; 

    g) amplasarea pe pajişte a unor obiective de investiţii, altele decât cele premise de OUG 

nr.34/2013; 

    h) nerespectarea zonei de păşunat repartizate prin contractul de închiriere; 

    i) scoatere din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara 

aprobarile legale in vigoare; 

    j) incalcarea prevederilor art. 9  alin. (7^1) din OUG nr.34/2013; 

    k) neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a 

fiecărui an 

    l) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii 

disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii; 

   m) neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale 

ale suprafețelor de pajiști permanente; 

   n) neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de 

urgență 

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor O.U.G. nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru 

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

    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), e) şi n); 

    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 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j) 

  e) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. k), l) și m) 

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară 

constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala 

contravenientului. 

    (4) Contravenţiile prevăzute la alin.1 lit.a), b), c), e) şi h) se aplică proprietarului animalelor, 

chiar dacă acesta permite altor persoane să însoţească animalele la păşunat în absenţa lui. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Viceprimarul comunei si 

Referentul agricol al comunei. 

Secretarul comunei Valcelele va comunica prezenta celor interesati. 
 

 

Nr. 9                                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza  

Adoptata la Valcelele                Tanase Nicolae                                    p. Secretar general                                                                                                                                                                       

Astazi 24.02.2021                                                                                Antochie Bogdan Costin       

Cu un nr de.....11...voturi pentru                                                                                                                                         

Cu un nr de............voturi impotriva   

Cu un nr de............abtineri                                                                                                                  
 

 

                      
 

 

 


