
 

Nr._______/__________ 
INITIATORI, 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VICEPRIMAR,                                                               CONSILIER LOCAL ,   
         MOREA       VASILE                                     OPRIS DANIEL  

 
PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  

Pivind aprobarea regulamentului de organizare a pasunatului  pe raza administrativ –
teritoriala a comunei Ciurila si sanctionarea faptelor care constituie contraventii pentru 

distrugerea terenurilor agricole cultivate de catre animalele domestice 

Vazand referatul de aprobare   nr. __________din ____________________al Primarului 
comunei Ciurila,  prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare a pasunatului  pe 
raza administrativ –teritoriala a comunei Ciurila si sanctionarea faptelor care constituie contraventii 
pentru distrugerea de catre animalele domestic a terenurilor agricole cultivate; 

Avand in vedere :  
Referatul de specialitate nr.__________/_____________________ al Compartimentului 

Juridic din aparatul de specialitate al Primarului com.Ciurila privind  aprobarea regulamentului 
de organizare a pasunatului  pe raza administrativ –teritoriala a comunei Ciurila si sanctionarea 
faptelor care constituie contraventii pentru distrugerea terenurilor agricole cultivate de catre animalele 
domestice ;  

Tinand seama de prevederile:  
- ORDONANȚEI  DE URGENȚĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare 
; 

- LEGII nr. 44  din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 

- LEGII 86 /2014 pentru aprobarea 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, actualizata; 

- LEGII zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 2019; 
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-  HOTĂRÂRII GUVERNULUI  nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- ORDONANȚEI  nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit..c , precum si ale art. 196, lit.a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al României; 
 

PROPUN : 
 

Art. 1. Se aproba regulamentul de organizare a pasunatului  pe raza administrativ –
teritoriala a comunei Ciurila si sanctionarea faptelor care constituie contraventii pentru 
distrugerea terenurilor agricole cultivate de catre animalele domestic,conform anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinleaza 
Primarului comunei  Ciurila  si  Compartimentul Juridic  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

Art.3. Prin grija secretarului comunei Ciurila  prezenta hotarare  se comunica, in 
termenul prevazut de lege, Institufiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului comunei Ciurila, 
BCPI Turda  , Compartimentului Juridic  si  se aduce la cunostinta  publica prin afisare  la sediul 
primdriei si pe pagina de internet a comunei Ciurila .  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,  
FERTEA OVIDIU  
                                                                                                   Secretar general al comunei,  
                                                  
                                                                                                                                     Popa Aurelia 
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