
 
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
pentru  aprobarea Regulamentului  privind activitatea de organizare, 

administrare si exploatare a pasunii comunale   in comuna Adamclisi pe anul 2013. 
 

 
Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 

ordinara, legal constituita la data de 29 martie 2013; 
Analizand expunerea de motive a domnului  Burcea Anton Tudorel, primarul 

comunei Adamclisi; 
 In baza prevederilor Legii nr. 72 / 2002 privind zootehnia, cu modificarile si 
completarile ulterioare , precum si prevederile H.G. nr. 940 / 2002 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 72 / 2002 a zootehniei, Legii nr. 214 / 
2011 pentru organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor; 
 Avand in vedere: 

- realizarea procedurii prevazute de art. 6 din Legea nr. 52 / 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica; 

- raportul compartimentului  de specialitate  din cadrul Primariei comunei 
Adamclisi; 

- adresa nr. 1305 / 08.02.2013 a Institutiei Prefectului Judetului Constanta 
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 686 / 08.02.2013; 

- avizul favorabil al Comisiei  de specialitate  nr. 1 pentru agricultura, activitati 
economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protctia mediului si 
turism, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie 
comunala; 

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

- prevederile cap. IV al Ordinului nr. 226 / 235 / 2003 al Ministerului Agriculturii, 
Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Administratiei publice pentru 
aprobarea Strategiei privind  organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare 
a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung; 

 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) ,  lit. c) si lit. d), alin. (4), lit. 
c), alin. (6), lit. a), pct. 7 si 19 din legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 



 
 

CONSILIUL   LOCAL   ADAMCLISI  HOTARASTE: 
 
 
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind activitatea de organizare, administrare si 
exploatare a pasunii comunale in comuna Adamclisi pe anul 2013  conform anexei nr. 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  domnul Burcea 
Anton  Tudorel, primarul comunei Adamclisi si domnul Rasit Beinur, viceprimarul 
comunei Adamclisi. 
Art. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire , Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11  voturi pentru, ……… voturi 
impotriva,……… abtineri din cei  11   consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
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                                                    ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 23   DIN 29.03.2013 

 
 

Regulament  privind activitatea de organizare, 
administrare si exploatare a pasunii comunale   in comuna Adamclisi pe 

anul 2013. 
 

Art. 1. Comuna  Adamclisi  dispune de un potenţial pastoral ridicat, oferind posibilitaţi 
mari de dezvoltare a zootehniei in forme asociative sau in ferme de subsistenţa. Pe de 
altă parte, acest potenţial poate să constituie un avantaj in dezvoltarea turismului local, 
in protecţia mediului si dezvoltarea patrimoniului cinegetic. 
Imbunatăţirea nivelului de producţie si utilizare a pajistilor reprezintă o activitate de 
interes national, fiind in corelaţie cu cantitatea si calitatea produselor animaliere, 
obţinute, in principal prin exploatarea speciilor de ovine si taurine. Legea zootehniei 
prevede responsabilităţile consiliilor locale, exercitate prin primari, in exploatarea 
pajistilor si păşunilor. 
Adoptarea unui plan privind pajistile si pasunile este necesara din urmatoarele 
motive: 

• Degradarea continuă a calitaţii păşunilor si pajiştilor prin impădurire, cresterea 
necontrolata a vegetaţiei, eroziune; 

• Scăderea potenţialului furajer prin deteriorarea speciilor valoroase; 
• Exploatarea haotică; 
• Neexecutarea lucrărilor de imbunataţiri, inclusiv prin ingrăşarea terenului; 
• Deprecierea surselor de apa; 
• Deschiderea necontrolata a unor căi de acces; 
• Circulatia necontrolata a autovehiculelor diferite; 
• Nevoia punerii de acord a nevoilor pastorale cu nevoile de dezvoltare 

economică a comunei. 
Prin măsurile de sprijin a statului pentru producătorii agricoli, o parte din subvenţii 
trebuie sa se folosească pentru imbunatăţirea calitaţii păşunilor. Acest lucru presupune 
corelarea   măsurilor   individuale cu cele luate de administratorii păşunilor si pajistilor. 
Avantajele utilizarii pajistilor in zooeconomia speciilor de taurine si ovine rezulta din: 

• Obţinerea unor cantităţi de furaje verzi si fibroase de calitate; 
• Valorificarea eficienta a ingrăşămintelor chimice si organice; 
• Reducerea costurilor de producţie la produsele animaliere, prin practicarea 

păşunatului raţional; 
• Posibilitatea oţtinerii unor produse biologice; 
• Imbunătăţirea stării de sănătate a animalelor; 
• Posibilitatea conservarii terenurilor. 

 
Art. 2. Pasunea comunala se considera pasunea din satele  Adamclisi,  Zorile ,   Abrud, 
Urluia  si Hateg  in suprafata totala de 1680  ha pasune. 



Pasunea comunala  apartine domeniului privat al comunei si se administreaza de catre 
Consiliul Local in conformitate cu prevederile art. 8, art. 18, si art. 32 din Legea nr. 72 / 
2002 – Legea zootehniei, art. 33 si art. 34 din Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, 
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale  si a art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4) 
, lit. c) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 3. (1) Se stabileste perioada de pasunat  pe pasunile satelor Adamclisi, Zorile ,  
Abrud , Urluia  si Hateg    intre data de 01.05.2013 – 30.11.2013.  
            (2) Pasunatul in afara acestei perioade este interzis. Pentru animalele gasite pe 
pajisti in perioada de restrictie se vor aplica amenzile prevazute de actele normative in 
vigoare. 
Art. 4. (1) Proprietarii de animale sunt obligati sa incheie  contracte de concesiune a 
pasunii comunale , respectiv  sa achite redevenţa anuală  de  23  lei / ha pasune pana la 
data de 30.10. a  fiecarui an la casieria Primariei Adamclisi plus impozitul pe teren in 
valoare de  30  lei / ha in localitatile Adamclisi, Zorile, Urluia, Abrud, Hateg in termenele 
prevazute de HCL nr. 3 / 13.02.2013 . În cazul în care concesionarul nu plăteşte la 
termenul scadent, va suporta penalităţi de 0,01% pe zi, începând din prima zi care 
urmează aceleia când suma a devenit exigibilă. 
 (2) Crescatorii de animale persoane fizice sau juridice, precum si formele asociative  ale 
crescatorilor de animale, legal constituite, care desfasoara activitati de crestere a 
animalelor conform Legii zootehniei nr. 72 / 2002, pot concesiona  trupuri de pasune pe 
o perioada de 10 ani, cu indexarea anuala a redeventei  cu rata inflaţiei, comunicată de  
Comisia Nationala  pentru  Statistică. 
(3) La incheierea contractului de pasunat concesionarul are obligatia de a prezenta 
urmatoarele documente: 

a. Cerere pentru concesionare, cerere tip prevazuta in Anexa la Ordinul nr. 541 
/ 2009; 

b.  Buletinul de identitate; 
c.  Adeverinta de la Registrul Agricol unde figureaza inscris cu animale; 
d.  Adeverinta de la medicul veterinar privind sanatatea animalelor; 
e.  Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor. 

(4) Banii obtinuti din fonduri guvernamentale si / sau europene de catre concesioanari   
vor fi folositi numai pentru efectuarea de lucrari pe pasune: administrare de 
ingrasaminte, suprainsamantare, curatare, irigare sub indrumarea specialistilor din 
cadrul DADR si al Primariei cu incheierea unui proces verbal  la fiecare lucrare si 
prezentarea  documentelor justificative catre conducerea Primariei comunei Adamclisi. 
Art. 5. Criteriile de acordare a suprafetelor din pasunea comunala sunt:  nr. de animale 
pe hectar pasune – 10 capete ovine / caprine / ha,   1 cap  bovina / ha. 
Art. 6. Se admit pe pajistile comunale numai turme si cirezi constituite in mod organizat, 
care au responsabili de turma / cireada si ciobani, care vor raspunde de respectarea 
regulilor privitoare la pasunat.  Proprietarii animalelor raspund individual  de pagubele 
pe care turmele / cirezile le vor produce culturilor agricole. Acestia  raspund  si de 
efectuarea fertilizarii prin tarlire a pasunilor  si de mutarea locului de odihna care se  va 
face  la un interval de 2-3 luni. 



Se interzice pasunatul individual sau in grupuri razlete , cu paznici ocazionali pe teritoriul 
comunei Adamclisi. 
Proprietarul animalelor raspunde de eventualele pagube produse in urma pasunatului. 
Art. 7. Compartimentul agricol tine evidenta tuturor detinatorilor de animale , conform 
inscrierilor din registrul agricol. Crescatorii de animale restantieri cu redeventa anuala si 
impozitul pe teren  pe anul 2012, vor achita  la Compartimentul impozite si taxe , pana la 
data de 01.05.2013 , suma restanta si penalitatile de intarziere. 
Art.8. Proprietarii  de turme / cirezi au urmatoarele obligatii: 

- sa  achite redeventa anuala in cuantu de 23 lei / ha / pasune pana la data de 
30.10. a fiecarui an si impozitul pe teren in cunatum de  30 lei / ha pasune  
pentru localitatile Adamclisi, Zorile, Abrud, Urluia, Hateg in termenele prevazute 
de HCL nr. 3 / 13.02.2013   ; 

- sa respecte intocmai programul de pasunat; 
- sa respecte limitele trupului de pasune repartizat, durata ciclului de pasunat, sa 

asigure protectia parcelelor invecinate si a tuturor culturilor din apropierea 
suprafetelor repartizate pentru pasunat; 

- sa aiba grija si sa  pastreze in buna stare dotarile si constructiile pastorale; 
- sa respecte traseele  de circulatie a turmelor si cirezilor; 
- sa respecte normele sanitar – veterinare in vigoare  si dispozitiile organelor 

sanitar – veterinare; 
- sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor  si sa anunte imediat 

aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat in 
grija lui; 

- sa execute pe intreaga suprafata de pasune  lucrari de extirpare a buruienilor, 
defrisarea lastarilor si arbustilor, imprastierea musuroaielor proaspete si cele 
intepenite, inlaturarea pietrelor; 

- sa foloseasca exclusiv drumurile stabilite, fiind interzisa trecerea peste pasuni cu 
caruta sau cu orice alt mijloc de transport care cauzeaza deteriorarea acestora 
sau crearea de noi drumuri. 

Art. 9. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari  poate atrage dupa sine  masuri 
administrative , civile sau contraventionale dupa caz: 
(2)Sanctiunile administrative sunt: 
- retragerea dreptului de a pasuna; 
- incetarea de drept a contractului de concesiune a pasunii comunale; 
- interzcerea participarii in anul viitor la activitatea de pasunat. 
(3) Pasunatul neautorizat  se sanctioneaza cu amenda  contraventionala conform Legii 
zootehniei nr. 72 / 2002 , cu modificarile si completarile ulterioare. 
(4) Pasunatul neautorizat reprezinta: 
- pasunatul cu animale care nu sunt inregistrate; 
 -pasunatul cu animale  pentru care nu s-a platit redeventa si nu s-a achita impozitul pe 
ha de pasune  sau care nu au fost declarate la incheierea contractului de concesiune; 
-pasunatul cu animale pentru care nu exista certificate sanitar – veterinare  care sa 
ateste starea de sanatate a acestora; 
-pasunatul in perioada interzisa. 



(5) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari  se sanctioneaza potrivit legislatiei in 
vigoare. 
(6) La amenzile contraventionale se poate adauga si valoarea despagubirilor  ce le revin 
proprietarilor de teren , culturi si amenajari, corespunzator pagubelor provocate. 
 (7) Se interzice pasunatul pe terenurile arabile pe toata perioada anului pentru ovine,  
caprine si bovine. 
 (8) Nerespectarea prevederilor  alin. (7) se sanctioneaza cu amenda  cuprinsa intre 500 
– 1000 lei. 
 (9) Pentru degradarea unor terenuri sau culturi invecinate se vor aplica amenzi 
contraventionale proprietarilor de animale sau pastorilor de turme si cirezi: 
              - in cazul nerespectarii suprafetelor de pasune stabilite amenda va fi cuprinsa 
intre 500 si 1000 lei; 
             -  contravaloarea pagubei va fi achitata proprietarului de teren  dupa evaluarea 
prealabila a pagubei produse iar sanctiunea contraventionala va fi achitata la casieria 
primariei comunei Adamclisi. 
Art. 10. Sumele incasate din redeventa anuala de la  concesionarii pasunilor comunale 
se vor utiliza in exclusivitate ca venituri extrabugetare in vederea administrarii 
pasunilor.. 
Art. 11. Nu se vor admite in pasunat decat bovine crotaliate. 
Art. 12. Scoaterea pe pasune a animalelor este admisa numai in cazul in care sunt 
indeplinite urmatoarele conditii: 

- animalele sa fie inregistrate  in Registrul Agricol, in conformiatte cu prevederile 
Ordonantei nr. 28 / 2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- sa prezinte certificat de sanatate emis de catre autoritatile competente; 
Art. 13. Se constituie comisia de evaluare pentru constatarea pagubelor produse de 
animale, prin  nerespectarea regulilor stabilite pentru pasunat in prezenta hotarare, in 
urmatoarea componenta: 
Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
Zamfir Marian – referent in cadrul Compartimentului Agricol; 
Ungureanu Viorel – agent sef Politia Adamclisi; 
Un consilier local care reprezinta localitatea in a carei raza s-a produs paguba dupa cum 
urmeaza: 
Localitatea Adamclisi – Vizireanu Iulian consilier local; 
Localitatea Urluia – Vlad Niculaie – consilier local; 
Localitatea Zorile – Burcea Dorian – consilier local. 
Localitatea Abrud si Localitatea Hateg – Floca Ionut, Neacsu Florea Iulian – consilieri 
locali. 
Un inginer agricon. 
Art. 14. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute  la prezenta hotarare se 
face de catre: primar, viceprimar, agentii constatatori imputerniciti de catre primarul 
comunei Adamclisi,  politistii locali din cadrul Politiei Locale Adamclisi impreuna cu 
agentii de politie ai Postului de Politie Adamclisi. 



Art. 15. Consiliul Local , la propunerea primarului poate transforma cuantumul 
contraventiilor prevazute la art. 42, alin. (1) din legea nr. 72 / 2002 a  zootehniei, cu 
modificarile si completarile ulterioare , in zile de munca in folosul comunitatii, 
directionate cu precadere pentru imbunatatirea pajistilor. 
Art. 16. Pentru  prevenirea  pasunatului ilegal se vor efectua controale cu comisii mixte  
formate din reprezentantii Consiliului Local Adamclisi si ai Postului de Politie 
Adamclisi.Comisia formata din reprezentantii Consiliului Local Adamclisi va fi numita 
prin Dispozitia primarului. 
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AVIZ  DE  LEGALITATE 

 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
REGULAMENTULUI  PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE, ADMINISTRARE SI 
EXPLOATARE A PASUNII COMUNALE IN COMUNA ADAMCLISI PE ANUL 2013.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), lit. c) si lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 7 si 
pct. 19, art. 45   coroborat cu prevederile  art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  aprobarea Regulamentului  privind activitatea 

de organizare, administrare si exploatare a pasunii comunale   in comuna 
Adamclisi pe anul 2013. 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 

In baza prevederilor Legii nr. 72 / 2002 privind zootehnia, cu modificarile 
si completarile ulterioare , precum si prevederile H.G. nr. 940 / 2002 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 72 / 2002 a zootehniei, 
Legii nr. 214 / 2011 pentru organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor; 
 Avand in vedere: 

- realizarea procedurii prevazute de art. 6 din Legea nr. 52 / 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica; 

- raportul compartimentului  de specialitate  din cadrul Primariei comunei 
Adamclisi; 

- adresa nr. 1305 / 08.02.2013 a Institutiei Prefectului Judetului Constanta 
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 686 / 08.02.2013; 

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

- prevederile cap. IV al Ordinului nr. 226 / 235 / 2003 al Ministerului 
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Administratiei 
publice pentru aprobarea Strategiei privind  organizarea activitatii de 
imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu 
si lung; 
Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 

ADAMCLISI a proiectului de hotarare   privind   APROBAREA  REGULAMENTULUI 
PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE, ADMINISTRARE  SI EXPLOATARE A 
PASUNII COMUNALE IN COMUNA ADAMCLOISI PE ANUL 2013. 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) ,  lit. c) si lit. d), alin. (4), lit. 
c), alin. (6), lit. a), pct. 7 si 19 din legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA  REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE 
ORGANIZARE, ADMINISTRARE  SI EXPLOATARE A PASUNII COMUNALE IN 
COMUNA ADAMCLOISI PE ANUL 2013. 

 
 

 
 

 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


