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Priveste: organizarea pasunatului si stabilirea taxelor  de pasunat si de gloaba 

la nivelul municipiului Alexandria 

 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara,  
avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 10250/23.03.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul comun de specialitate nr.10251/23.03.2016 al Directiei  Buget Finante Taxe si 

Impozite, Directia Administratie Publica Locala si Serviciului Valorificare Parimoniu; 
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
-prevederile Legii  nr. 72/16.01.2002 privind zootehnia; 
-prevederile H.G.R. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologioce de aplicare a 

Legii zootehniei; 
-prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
-prevederile H.G.R. nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 

aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

-prevederile art.6, alin(5) din Legea nr.  16/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistiilor permanente 

-prevederile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 
-prevederile art. 36, alin2, lit.c si d, alin 6lit.a, punct 7 si 19din Legea nr. 215 din 23 aprile 

2001 a administratiei publice locale, republicata cu  modificarile  si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 

 
ART.1.Se aprobascoaterea animalelor la pasunat pe izlazul municipal, anual incepand cu data 

de  1 aprilie, dupa achitarea taxelor de pasunatmentionate la art.6. 
ART.2.În perioada 01octombrie-30 martie, pe teritoriul municipiului Alexandria, se instituie perioada 
de stabulaţie, hrana animalelor urmând a fi asigurată de către toţi proprietarii de animale din baza 
furajeră constituită în acest sens. Pe întreaga perioadă de stabulaţie, păşunatul este interzis. 
ART. 3. Pasunatul animalelor în afara perioadei stabilite, constituie contravenţie şi se sancţionează  
cu amendă între 500 – 1.500 lei, conform art. 32, lit h, din Legea  nr. 72/16.01.2002 privind 
zootehnia. De asemenea,  proprietarii de animale vor suporta si pagubele provocate pe suprafaţa 
păşunilor sau culturilor agricole. 
ART.4. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se executa de catre agenti ai Politiei Locale 
cu atributii in acest sens si persoanele împuternicite de către primar . 
ART.5. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 
face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării acestuia, în condiţiile stabilite 
prin O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare. 
ART.6.Pentru animalele ce vor pasuna pe suprafata de izlaz municipal se stabilesc taxe de pasunat pe 
cap de animal dupa cum urmeaza: 
 



 
 

Nr. 

Crt. 

Categoria de animale Lei/cap de animal 

1 Bovine si cabaline adulte 25 

2 Tineret bovin si cabalin 1-2 ani 25 

3 Tineret bovin si cabalin sub 1 an 15 

4 Ovine si caprine peste 1 an 10 

5 Ovine si caprine sub 1 an 5 

 

 

ART.7.(1)Pentru animalelegasite la pasunat fara a indeplini conditiile prevazute de art. 6  sau in afara 
suprafetelor de pasunat repartizate, proprietarii de animale vor plati contravaloarea daunelor 
provocate, si urmatoarele taxe de pe cap de animal dupa cum urmeaza: 

 
Nr. 

Crt. 

Categoria de animale Lei/cap de animal/zi  

1 Bovine si cabaline adulte 25 

2 Tineret bovin si cabalin 1-2 ani 25 

3 Tineret bovin si cabalin sub 1 an 15 

4 Ovine si caprine peste 1 an 10 

5 Ovine si caprine sub 1 an 5 

 

De asemenea, proprietarii animalelor luate la gloaba vor plati contravaloarea transportului 
animalelor, hrana si ingrijirea  acestora pe timpul cat satu la gloaba precum si un procent de 50% din 
contravaloarea cheltuielilor facute cu persoanele care executa transportul si ingrijirea animalelor. 

(2)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500la 1500lei 
si urmatoarele fapte; 

a) lăsarea animalelor la păşunat supravegheate sau nesupravegheate, pe terenurile unde sunt 
culturi agricole, 

b) păşunatul fără acceptul proprietarului terenului indiferent de felul culturii; 
c) circulatia pe pasune cu orice mijloace de transport, inclusivcu atelaje. 
d) depozitarea materialelor de orice fel pe păşunea municipala.  
e) construirea pe păşunea municipala a constructiilor de orice fel. 

ART.8.Cu data prezentei isi inceteazaaplicabilitatea Hotararea nr. 42/27 martie 2009 privind 
organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat si de gloaba pentru anul 2009. 
ART.9. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului –
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Buget Finate Taxe si Impozite, Compartimentului Registru agricol si Fond Funciar si Politiei Locale 
pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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