
ROMÂNIA       
JUDETUL MURES
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4

din 25 ianuarie 2012

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 69  
din 26 octombrie 2011

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  referatul  consilierului  local 
Butyurka Péter Pál şi  referatul  viceprimarului  oraşului Miercurea Nirajului 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  214/2011,  pentru  organizarea,  administrarea  şi 
exploatarea  pajiştilor,  Legii  nr.  72/2002,  privind  zootehnia,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  H.G.  nr.  940/2002,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr. 
72/2002, art. 36 alin. (2) litera „c”, alin. (5) litera „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. (1) Se  aprobă  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  oraşului  Miercurea 
Nirajului nr. 69/2011, după cum urmează: 

Art. 3. (1) Pentru punerea în valoare şi folosirea optimă a pajiştilor, consiliul local, în baza 
cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, scot la 
licitaţie  concesionarea  suprafeţelor  de  pajişti  arătate  în  art.  2,  în  conformitate  cu  legislaţia  în 
vigoare, pentru o perioadă de minimum 10 ani şi o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu 
mai mică de 0,3 UVM/ha. În cazul în care organizaţia sau asociaţia locală a crescătorilor de animale 
nu asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha de pajişte, suprafaţa prevăzută în contractul de 
concesiune se diminuează proporţional cu efectivele deţinute.

 (2) În cazul în care va exista o singură asociaţie locală de creştere a animalelor pe raza 
unităţii  administrativ-teritoriale,  aceasta  beneficiază  de  dreptul  de  concesionare  prin  atribuire 
directă.

(3) Organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale 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 de concesiune concesionarul va prezenta certificatul de sănătate 
pentru întreg efectivul de animale învoite la păşunat.



(4) La  încheierea  contractului  de  concesiune,  organizaţiile  şi  asociaţiile  locale  ale 
crescătorilor de animale arătate în alin. (3) va trebui să depună cu titlu de garanţia suma de 1000 lei, 
din  care  în  caz  de  producere  a  pagubei  va  fi  dedus  suma  stabilită  de  comisia  de  evaluare  a 
pagubelor.

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

(6) 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 s-a 
plătit taxa.

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

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) şi după crotalierea auriculară a fiecărui animal, conform legii.

Art. 5. (1) Nerespectarea prevederilor art.  4, 11 din prezenta hotărâre se amendează cu 
amendă de la 500 – 1.500 lei. 

Art.  8.  (2) Turmele  şi  cirezile  proprietate  particularilor  pot  fi  introduse  pe  terenurile 
destinate  păşunatului,  formate  dintr–un  singur  corp  de  păşune,  numai  cu  acordul  scris  al 
proprietarilor şi a vecinilor de terenuri, vizat de Primăria oraşului Miercurea Nirajului.

(3) Proprietarii turmelor şi cirezilor particulare  trebuie să asigure pe fiecare teren destinat 
păşunatului cel puţin o fântână cu apa necesară animalelor.

Art.  11. (1) Noaptea animalele trebuie ţinute în ţarc. 
(2) Este interzis păşunatul pe timp de noapte.
(2)  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 

69/2011, rămân neschimbate.
Art. 3. Primarul oraşului şi Comisia pentru verificarea şi coordonarea păşunatului vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.
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