
ROMÂNIA  

 COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

  

HOTĂRÂREA NR.  20 /  27.04.2012 

Privind  aprobarea  interzicerii pasunatului, plimbarea si stationarea animalelor apartinand 
persoanelor fizice si juridice care nu sunt inregistrate  in Registrul Agricol al comunei Adamclisi 

pe suprafetele  administrate de catre Consiliul Local Adamclisi, judetul Constanta 
 
 

Consiliul Local  al comunei Adamclisi, judetul Constanta  întrunit în şedinţă 
extraordinara legal  constituita in   data de   27.04.2012; 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, 
primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu privire la aprobarea interzicerii 
pasunatului, plimbarea si stationarea animalelor apartinand persoanelor fizice si 
juridice care nu sunt inregistrate  in Registrul Agricol al comunei Adamclisi pe 
suprafetele administrate de catre Consiliul Local Adamclisi, judetul Constanta; 

• Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi; 
• Avizul comisiei de specialitate nr. 1  pentru agricultura, activitati economico – 

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala; 

• Prevederile Legii nr. 72 / 2002 a zootehniei republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

• Prevederile  H.G.R. nr. 940 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 72 / 2002 ; 

• Prevederile Legii nr. 214 / 2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor; 

• Prevederile Ordinului comun  al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor nr. 226 / 235 / 2003 privind 
Strategia de organizare a activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la 
nivel national, pe termen mediu si lung, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
• În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. a),  art. 115, 

alin. (1), lit. b) coroborat cu art. 45, alin. (3)  din Legea nr. 215/2001 a 



administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

   

 Art. 1 - Se aprobă  interzicerea pasunatului, plimbarea si stationarea  animalelor 
apartinand persoanelor fizice si juridice care nu sunt inregistrate  in Registrul Agricol al 
comunei Adamclisi  pe suprafetele administrate de catre Consiliul Local al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta, evidentiate ca pasune conform blocurilor fizice.   

  Art. 2. Terenurile evidentiate ca pasune, conform blocurilor fizice, apartinand  
Consiliului Local Adamclisi vor fi folosite exclusiv pentru pasunatul animalelor 
apartinand cetatenilor comunei Adamclisi inregistrate  in Registrul Agricol al comunei 
Adamclisi , in scopul asigurarii unui pasunat rational, in baza contractelor de concesiune 
incheiate cu Consiliul Local al comunei Adamclisi. 

   Art. 3. Incalcarea prevederilor  prezentei hotarari de consiliu constituie contraventie si 
se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei conform prevederilor Legii nr. 214 / 
2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor. 

   Art.4.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul comunei 
Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel, viceprimarul comunei Adamclisi domnul 
Burcea Dorian si Politia Locala  Adamclisi. 

   Art. 5. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 

 Hotararea a fost adoptata cu un numar de 8 voturi pentru, _____ impotriva, 
______ abtineri  din totalul de 8 consilieri prezenti  din cei 11 consilieri in functie. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              
               CONTRASEMNEAZĂ  
 CONSILIER       
                                                                                                                                  SECRETAR  
                                                                                                                                  SIBEL  
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  aprobarea interzicerii pasunatului, 

plimbarea si stationarea animalelor apartinand persoanelor fizice si juridice 
care nu sunt inregistrate in Registrul Agricol al comunei Adamclisi pe 

suprafetele  administrate de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, 
Judetul Constanta propune prin acest proiect aprobarea interzicerii 
pasunatului, plimbarea si stationarea animalelor apartinand persoanelor 
fizice si juridice care nu sunt inregistrate in Registrul Agricol al comunei 
Adamclisi pe suprafetele administrate de catre Consiliul Local al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, 
judetul Constanta ; 

- Prevederile Legii nr. 72 / 2002 a zootehniei republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

- Prevederile  H.G.R. nr. 940 / 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 72 / 2002 ; 

- Prevederile Legii nr. 214 / 2011 pentru organizarea, administrarea 
si exploatarea pajistilor; 

- Prevederile Ordinului comun al Ministerului Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si 
Internelor nr. 226 / 235 / 2003 privind Strategia de organizare a 
activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel 
national, pe termen mediu si lung, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si  aprobarea de 
catre Consiliul Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare 
privind APROBAREA  INTERZICERII PASUNATULUI, 
PLIMBAREA SI  STATIONAREA ANIMALELOR 
APARTINAND  PERSOANELOR FIZICE  SI JURIDICE CARE 
NU SUNT INREGISTRATE IN REGISTRUL AGRICOL AL 
COMUNEI ADAMCLISI PE SUPRAFETELE ADMINISTRATE 
DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA. 

- In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c),  alin. (5), 
lit. a),  art. 115, alin. (1), lit. b) coroborat cu art. 45, alin. (3)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand 
ca obiectiv APROBAREA  INTERZICERII PASUNATULUI, 
PLIMBAREA SI  STATIONAREA ANIMALELOR 
APARTINAND  PERSOANELOR FIZICE  SI JURIDICE CARE 
NU SUNT INREGISTRATE IN REGISTRUL AGRICOL AL 
COMUNEI ADAMCLISI PE SUPRAFETELE ADMINISTRATE 
DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 


