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HOTĂRÂREA 
R. 69 

 
din 26 octombrie 2011 

 
privind aprobarea reactualizării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea �irajului nr. 

13/2007, privind păşunatul pe teritoriul administrativ al oraşului Miercurea �irajului 

 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului oraşului 

Miercurea Nirajului, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 13 din 28 martie 
2007 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, 
programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2002, privind zootehnia, H.G. nr. 940/2002, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2002, art. 36 alin. (5) litera „a”din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată. 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea şi reactualizarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului nr. 13/2007, după cum urmează:  
Art. 1. Se constituie comisia pentru verificarea şi coordonarea păşunatului, cu următoarea 

componenţă: 
- preşedinte: - dl. Tóth Sándor, viceprimar; 
- secretar: - dra Kuron Apollónia, referent de specialitate cu atribuţii de agent agricol; 
- membrii:  
  -  Török László – referent de specialitate cu atribuţii în domeniul aplicării legilor 

fondului funciar; 
-  ing. Siklodi Sándor  - consilier cu atribuţii în domeniul aplicării legilor fondului 

funciar; 
            -  responsabilii de turmă din fiecare localitate 

-  reprezentantul Poliţiei Locale 
Art. 2. (1) Anual executivul va concesiona păşunea în suprafaţă de 256,84 ha, proprietatea 

publică al oraşului Miercurea Nirajului prin licitaţie publică. 
(2) Taxa de păşunat se va achita integral până la intrarea animalelor pe păşune. 
Art. 3. (1) Persoanele care concesionează păşune sunt obligaţi ca până la data de 1 aprilie să 

încheie cu Primăria contractul de concesiune pe păşunea licitată. La încheierea contractului deţinătorul 
de animale va prezenta certificatul de sănătate pentru întreg efectivul de animale învoite la păşunat. 
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(2) La încheierea contractului de concesiune, persoanele arătate în alin. 1 va trebui să depună 
cu titlu de garanţie suma de 1000 lei, din care în caz de producere a pagubei, va fi dedusă suma 
stabilită de comisia de evaluare a pagubelor. 

(3) Nerespectarea clauzelor din contract duce la rezilierea contractului, pierderea dreptului de 
folosinţă a păşunii.  

(4) În caz de necesitate (forţă majoră, cum ar fi: secetă prelungită, inundaţii, ploi abundente, 
etc.) sau situaţii care ar facilita distrugerea păşunii, păşunatul este interzis chiar dacă crescătorii de 
animale au plătit taxa. 

(5) Taxa va fi restituită oamenilor pentru perioada în care a acţionat starea de necesitate. 
Modalităţile de restituire vor fi stabilite de comun acord. 

Art. 4.(1) Păşunatul este interzis în perioada 10 decembrie – 24 aprilie. 
(2) Această prevedere se aplică atât în cea ce priveşte terenurile proprietatea oraşului Miercurea 

Nirajului, cât şi pe terenurile persoanelor fizice. 
Art. 5. (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 se amendează conform actelor normative în 

vigoare cu amendă de la 500 – 1.500 lei. 
(2) La propunerea primarului consiliul local poate transforma cuantumul contravenţiilor în zile 

de muncă în folosul comunităţii  direcţionate cu precădere pentru îmbunătăţirea pajiştilor. 
(3) Componenţa comisiei care va veghea la respectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri va avea 

următoarea componenţă: viceprimarul oraşului, inginerul specialist, reprezentantul Poliţiei Orăşeneşti, 
reprezentantul Poliţiei Locale, delegatul sătesc. 

Art. 6. În cazul producerii de pagube în culturi, reclamantul este obligat să achite în avans 
contravaloarea cheltuielilor de transport ale comisiei de constatare, respectiv 3 lei/km. 

Art. 7. Ieşirea animalelor pe păşune este permisă numai după efectuarea acţiunilor sanitar – 
veterinare obligatorii (dehelmentizare, TBC, antrax, ex. serologic, vaccinare antirabică a câinilor de 
pază). 

Art. 8. (1) Turmele şi cirezile comunale vor păşuna numai pe suprafeţele desemnate pentru 
acest scop, de către Primăria oraşului Miercurea Nirajului. 

(2) Turmele şi cirezile proprietate particularilor pot fi introduse pe terenurile destinate 
păşunatului numai cu acordul scris al proprietarilor şi a vecinilor de terenuri, vizat de Primăria oraşului 
Miercurea Nirajului. 

Art. 9. Turmele pot fi ţinute şi pot fi introduse pentru păşunat numai pe terenuri aflate în 
extravilanul localităţilor aflate pe raza administrativ teritorială al oraşului Miercurea Nirajului şi numai 
la o distanţă minimă de 250 mp de la limita dintre intravilanul şi extravilanul localităţii. 

Art. 10. Proprietarii de animale trebuie să deţină suprafaţe de terenuri corespunzătoare ca 
mărime  - dovedită cu acte – cu numărul animalelor deţinute, în caz contrar comisia pentru verificarea 
şi coordonarea păşunatului va dispune ca animalele să părăsească terenul destinat păşunatului. 

Art. 11. Noaptea animalele trebuie ţinute în ţarc. 
Art. 12. Adăpatul animalelor  trebuie să se realizeze numai pe terenurile deţinute prin forme 

legale de proprietarii animalelor sau în lipsa puţurilor de apă cu alte mijloace (cisterne). 
Art. 13. Numărul animalelor care se admit la păşunat trebuie să  fie egal cu numărul animalelor 

evidenţiate în registrul Agricol. 
Art. 14. Numărul de câini deţinute de proprietarul turmelor şi cirezilor trebuie să fie conform 

legislaţiei în vigoare. 
Art. 15. Primarul oraşului şi Comisia pentru verificarea şi coordonarea păşunatului vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 16. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
 

Preşedinte de şedinţă      

               

          �agy Imre      Contrasemnează 
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�agy Zsigmond 


