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Regulament 
Privind organizarea pășunatului precum și exploatarea pășunilor 

proprietatea privată a comunei Cernătești 
 

CAPITOLUL I 

PRINCIPII GENERALE 

 

 Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile 
deținătorilor de animale privind regimul de pășunat precum și reguli de exploatare a 
pajiștilor și a pășunilor, proprietatea privată a comunei Cernătești. 

 Art.2. Regulamentul stabilește obligațiile deținătorilor de animale, persoane 
fizice și juridice care au domiciliul sau reședința în comuna Cernătești, privind 
înregistrarea animalelor deținute în gospodărie la Registrul agricol din cadrul Primăriei 
Cernătești, precum și alte drepturi și obligații legate de deținerea animalelor. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI 

 

 Art.3. Pășunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de deținere a 
animalelor se consideră pășunat clandestin și contravine prevederilor prezentului 
regulament. 

 Art.4. (1) Pășunatul se efectuează pe pășunile aflate în proprietatea privată a 
comunei Cernătești, pe baza unui contract de concesiune/închiriere/pășunat care este 
întocmit conform prevederilor legale în materie. 

 (2) Pe tot timpul anului este interzis pășunatul în afara amplasamentelor 
stabilite prin contractele de concesiune/închiriere/pășunat. 

 Art.5. Deținătorii de bovine, ovine, caprine și cabaline pot solicita pentru 
sezonul de pășunat terenuri din pășunile proprietatea privată a comunei Cernătești, 
județul Buzău în limita suprafețelor de pășune disponibilă. 

 Art.6. Solicitarea terenurilor pentru pășunat se efectuează de către crescătorii 
de animale din cadrul colectivității locale persoane fizice/juridice, pe bază de cerere 
însoțită de documente care să ateste că animalele deținute pentru care solicită pășune 
sunt înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor și în Registrul Agricol din cadrul 
Primăriei comunei Cernătești, precum și alte documente solicitate prin caietele de 
sarcini aferente procedurii de închiriere/concesionare. 
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 Art.7.  Solicitarea trebuie depusă în scris la Primăria comunei Cernătești. 

 Art.8. Pe baza actelor și după verificarea acestora se va dispune cu privire la 
închirierea/concesionarea suprafețelor de pășune disponibile, sau cu privire la 
încheierea contractelor de pășunat. 

 Art.9. Sezonul de pășunat începe de la 01 mai și se desfășoară până la 01 
noiembrie. (184 zile). 

 Art.10. Părăsirea locului desemnat pentru pășunat este interzisă înainte de data 
de 01 noiembrie al anului în curs, cu excepția cazului în care datorită secetei, pe 
trupul de pășune stabilită în contract, se manifestă lipsa de apă și a hranei, cu 
anunțarea în prealabil a Primăriei Comunei Cernătești. 

 Art.11.  Este interzis pășunatul pe toată durata anului pe fânețe și culturile 
agricole, pe tot teritoriul Comunei Cernătești. 

Art.12. Accesul pe suprafețele de pajiști disponibile este admis numai 
deținătorilor de animale fără restanțe la plata taxelor și impozitelor locale 

Art.13. Proprietarul animalelor răspunde de eventualele pagube produse în 
urma pășunatului. 

Art.14. Este interzisă deplasarea animalelor nesupravegheata la și dinspre 
pășune pe toate drumurile naționale, comunale și sătești de pe teritoriul comunei. 
Fiecărui deținător de animale îi revine obligația ca dimineața și seara să însoțească 
animalele înspre și de la pășune. 

 Art.15. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie 
contravenție și se sancționează conform prevederilor legale sau a celor prevăzute în 
capitolul V din prezentul Regulament. 

 

CAPITOLUL III 

OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE ANIMALE 

 

 Art.16. Deținătorii de animale, persoane fizice și persoane juridice, sunt obligați:  

a) Să înregistreze în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) și în Registrul agricol  
din cadrul Primăriei comunei Cernătești efectivele de animale, conform prevederilor 
legale; 

b) Să actualizeze datele declarate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) și în  
Registrul agricol din cadrul Primăriei comunei Cernătești în cazul în care s-a schimbat 
numărul efectivelor de animale; 

c) Să efectueze pășunatul numai pe terenul deținut în baza contractului de  
închiriere/concesiune/pășunat. 

d) Să nu lase nesupravegheate animalele pe pășune; 
e) Să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în  

afara terenului desemnat pentru pășunat; 
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f) Să încheie contract de pășunat cu deținătorii pășunilor, conform prevederilor  
legale și a prezentului Regulament; 

g) Să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de pășunat și  
amplasamentul de pășunat; 

h) Răspunde material pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lui; 
i) Răspunde material pentru pagubele produse de animale din neglijența  

angajaților săi; 
j) Răspunde material pentru integritatea și sănătatea animalelor lăsate în grija lui; 
k) Are obligația să efectueze lucrări de îmbunătățiri pe trupurile de pășune primite  

în administrare după cum urmează: 
l) Curățirea suprafețelor de pășuni de buruieni, 
m) Nivelarea mușuroaielor, 
n) Strângerea pietrelor și a resturilor vegetale de pe pășunea închiriată, 
o) Crearea de surse de apă pentru adaptarea animalelor, 
p) Să nu utilizeze pesticide și fertilizanți chimici pe pășunile închiriate, 
r) Să nu are sau să discuiască pajiștile închiriate, 
s) Să nu realizeze însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări decât cu specii  

din flora locală în situația în care porțiuni de pajiști se degradează sau sunt afectate 
accidentale; 

t) Pășunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la  
retragerea apelor; 

u) Să nu ardă pajiștile decât cu acordul autorității competente pentru protecția  
mediului; 

v) Să evite și să distrugă vegetația nedorită; 
 

 

CAPITOLUL IV 

OBLIGAȚIILE PRIMĂRIEI COMUNEI CERNĂTEȘTI  

 

 Art.17. Să acorde doar crescătorilor de animale din cadrul colectivității locale, 
persoane fizice/juridice (domiciliul/sediul în comuna Cernătești) posibilitatea de a 
participa la licitațiile organizate pentru punerea în valoare a pășunilor proprietatea 
privată a comunei Cernătești. 

 Art.18. Să acorde sprijin prin compartimentul agricol de specialitate în 
evaluarea pagubelor produse de animale. 

 Art.19. Să aplice sancțiuni împotriva celor care nu respectă prevederile legale în 
materie și ale prezentului Regulament. 
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CAPITOLUL V 

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII 

 Art.20. (1)  Constituie contravenții următoarele fapte (conform OUG 34/2013): 
a) Pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei 

de  
pășunat; 

b) Introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin  
contract; 

c) Neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști și a obligațiilor  
prevăzute în contract; 

d) Circulația pe pajiști cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele  
decât cele folosite pentru activități agricole de către cel care utilizează pajiștea, cu 
excepția circulației cu orice mijloace de transport în situații de urgență generate de 
calamități, accidente de orice natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-
uri sau mopede în vederea organizării de activități sportive, de recreere și turism, cu 
acordul deținătorului sau al utilizatorului, în condițiile legii;  

e) Nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu;  
f) Arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în vigoare, 
g) Concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al  

comunei unor persoane care nu sunt îndreptățite potrivit legii; 
h) Amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții; 
i) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște  

fără aprobările legale în vigoare. 
 

  (2). Constituie contravenții și următoarele fapte, pe lângă cele prevăzute în 
legislația în materie: 

a) Nerespectarea amplasamentului stabilit pentru pășunat prin contractul de 
pășunat; 

b) Distrugerea culturilor proprietarilor privați de către animalele nesupravegheate  
corespunzător; 

c) Părăsirea amplasamentului stabilit înainte de data stabilită prin prezentul  
Regulament contractul de închiriere/concesiune fără acordul Primăriei comunei 
Cernătești; 

d) Acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei Cernătești) fără  
aprobarea autorităților locale; 

e) Lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate; 
f) Neprezentarea și nedeclararea pentru identificarea, individualizarea și  

înregistrarea animalelor; 
g) Efectuarea pășunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit în contractul de  

pășunat. 
 

Art.21. (1) Contravențiile prevăzute la art.20 alin. (1) se sancționează după cum  
urmează: 

a) Cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu 
amendă  

de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la litera f); 
b) Cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică respectiv cu amendă  

de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) și e); 
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c) Cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă  
de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c); 

d) Cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g) - i). 
 
(2) Comiterea faptelor prevăzute la art. 20 alin.(2) se sancționează cu amenda de 

la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 
5.000 lei pentru persoane juridice. 
 

Art.22. Constatarea contravențiilor prevăzute de prezentul Regulament se face  
de către primar prin persoanele împuternicite de acesta, precum și de organele de 
poliție. 
 

Art.23. Prevederile acestui capitol se completează în mod corespunzător cu  
prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.180/2002. 
 

Art.24. Amenzile se fac venit la bugetul local. 
 
 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 
 

Art.25. Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu 
dispozițiile legale în materie și poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local. 
 


