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                                                                                   La HCL nr.___________/___________  

 

Regulament 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 

 

Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc regimul de pasunat pe raza UAT  
Ciurila , faptele care constituie contraventii pentru distrugerea terenurilor agricole cultivate de 
catre animalele domestice si sanctiunile aplicate . 

Art.2. Regulamentul stabileste obligatiile detinatorilor si crescatorilor  de animale 
domestice, persaone fizice si juridice care au domiciliul sau resedinta pe raza  comunei  Ciurila .  

Art.3. Pasunatul se executa sub forma organizata, orice alta forma de pasunat a 
animalelor se considera pasunat clandestin si contravine prevederilor prezentului regulament. 
Sezonul de pasunat se desfasoara in perioada 1 mai – 1 noiembrie., urmand ca incepand cu data 
de 1 noiembrie sa intre in stabulatie . Nerespectarea perioadei de pasunat de catre detinatorii si 
crescatorii de animale  constitue contraventie si se sanctioneaza cu amenda:  

-de la 500-1000 lei pentru persoanele fizice;  

 -de la 4.000- 8000 lei pentru persoanele juridice ; 

si rezilierea contractelor de inchiriere a pajistilor  incheiate cu Comuna Ciurila  de catre acestia, 
in termen de 7 zile de la data constatarii faptelor . 
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Art. 4. Intervalul orar in care se va face pasunatul este 06:00-22:00 . Pe timpul noptii 
animalele pot stationa in locuri bine determinate : saivan , pe teren imprejmuit / ingradit sau 
staul.  

Programul de ducere si aducere a animalelor este urmatorul : 

-Dimineta –spre locul de pasunat intre orele 6:00-7:00; 

-Seara de la locul de pasunat intre orele 21:00-22:00; 

Nerespectarea prevederilor prezentului articol se sanctioneaza cu amenda 

-de la 1.000-2000 lei pentru persoanele fizice;  

 -de la 4.000- 8000 lei pentru persoanele juridice ; 

si rezilierea contractelor de inchiriere a pajistilor  incheiate cu Comuna Ciurila  de catre acestia , 
in termen de 7 zile de la data constatarii faptelor . 

Art. 5 . Este interzis pasunatul animalelor domestice  pe toata durata anului pe fanetele 
productive si culturile agricole de pe  teritoriul comunei Ciurila . 

Detinatorii de animale domestice vor raspunde civil , contraventional sau penal, dupa caz pentru 
animalele pe care le detin,  In cazul lasarii animalelor  in grija unor responsabili de turme sau 
pastori  acestia vor raspunde material pentru pagubele produse de animale .  

In cazul constatarii unor pagube de catre animalele domestice , produse culturilor agricole ale 
cetatenilor de pe raza comunei Ciurila , detinatorii de animale domestice au obligatia sa 
despagubeasca proprietarul culturilor distruse , fara a apela instantele de judecata, pe cale 
amiabila,  in decurs de 7 zile de la data constatarii faptei . 

Se interzice accesul animalelor domestice de orice specie pe terenurile agricole proprietate 
privata fără aprobarea scrisă a proprietarul terenului, indiferent de anotimp, de starea de 
umiditate a terenului, dacă este cu recoltă, fără recoltă sau pârloaga, dacă animalele sunt în turma 
sau izolate. 

Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda 
de Ia 2.000 la 4.000 lei si rezilierea contractelor de inchiriere a pajistilor  incheiate cu Comuna 
Ciurila  de catre acestia , in termen de 7 zile de la data constatarii faptelor . 

Persoanele fizice si juridice carora li s-a reziliat contractual de inchiriere pentru pajisti incheiat 
cu Comuna Ciurila pentru nerespectarea prezentului regulament si care vor continua sa produca  
distrugeri  culturilor  agricole , vor fi sanctionate ori de cate ori incalca prevederile prezentului 
regulament si vor fi sanctionati prin amenzi contraventionale.  



Art. 6 Transferul animatelor se face motivat si cu acordul  scris prealabil al Primariei 
com. Ciurila .In cazul  transferului  animalelelor  pe drumurile publice, comunale si pietruite , 
deţinătorii de animale sunt obligaţi să le însoţească, astfel încât să nu fie obstrucţionată circulaţia 
vehiculelor pe aceste drumuri si  sa le aduca la forma initiala si  sa le curate.   

Nerespectarea prevederile prezentului articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului, 
constituie contravenţie si se sanctioneaza  cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana 
fizică, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică. 

Art. 7 Proprietarii de turme de oi cu un efectiv de 350 de animale pot sa detina pentru 
paza turmei,   2 caini mari si unul mic care insotesc turma  , iar peste 350 de animale,  3 caini 
mari si unul mic .  Proprietarii de stână sunt obligaţi să deţină în jurul stânei doar câini care 
poartă jujeu.  Proprietarii cainilor  care insotesc turma  

Au urmatoarele obligatii: 

Sa detina carnet de sanatate pentru fiecare caine; 

Sa vaccineze cainii periodic impotriva rabiei; 

Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform 
legislaţiei în vigoare, sau a metisilor din aceste rase. 

Nerespectarea prevederilor din prezentul articol,  constituie contravenţie si se sancţionează cu 
amenda de la 250 lei la 500 lei. 

Art. 8. Arderea resturilor vegetale a vegetatiei pajistilor permanente , a  gunoaielor, 
deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăţi.  

 Este interzisa aprinderea focului pe terenurile agricole sau in locuri de pe care focul s-ar putea 
extinde la alte terenuri învecinate, in orice perioada a anului sau situaţie a terenului. 

 Incalcarea prevederilor prezentului articol , se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei 
pentru persoanele fizice si cu amenda de la 5000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 9 . Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primar , 
imputernicitii acestuia numiti prin dispozitie  si lucratorii Postului de Politiei comunala Ciurila .  

Art. 10 . Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul local al 
Comunei Ciurila. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,    
FERTEA OVIDIU                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                SECRETAR, 
                                                                                                POPA AURELIA 
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