
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI 
CONSILIUL LOCAL, 

HOTĂRÂRE 
 privind  atribuirea suprafeţelor de pajişti crescătorilor de animale şi organizarea 

păşunatului în anul 2014 pe raza comunei Josenii Bîrgăului 
 

 Consiliul local comunal Josenii Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-având în vedere: 
 -expunerea de motive nr. 461 din 5.02.2014, întocmită de primarul comunei 
Josenii Bîrgăului; 
 -referatul viceprimarului comunei Josenii Bîrgăului, înregistrat sub nr. 460 din 
5.02.2014 ; 
 -adresa nr. 238 din 22.01.2014, a primarului comunei Josenii Bîrgăului, privind 
capacitatea de păşunat pe pajiştile comunale Josenii Bîrgăului, înaintată Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud ; 

-Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 3 din 27.02.2013, privind 
privind aprobarea închirierii pajiştilor comunale în suprafaţă de 1107,78 ha   aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei Josenii Bîrgăului 

-proiectul de hotarare nr. 462 din 5.02.2014, iniţiat de primarul comunei; 
 -nota nr. 463 din 5.02.2014 a Punctului de Informare Documentare Josenii 
Bîrgăului, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus la dispoziţia cetăţenilor 
comunei Josenii Bîrgăului, în vederea formulării contestaţiilor ; 

-raportul nr. 3 din 25.03.2014 al comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie 
socială, protecţie copiii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină ; 

-raportul nr. 4 din 25.03.2014 al comisiei de specialitate buget-finanţe şi activităţi 
economico-financiare ; 

-raportul nr. 4 din 25.03.2014 al comisiei de specialitate pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism 
În conformitate cu : 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1064/2013, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu 
modificările ulterioare privind Codul Civil; 

-prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea 



Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al mi-
nistrului administraţiei publice nr. 226/235/2003; 
 -prevederile Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
 -prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

-prevederile art.5 alin.(2) şi (3) din Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea 
modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru 
aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul 
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone 
defavorizate, cu modificările ulterioare; 

-prevederile  art 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările 
ulterioare; 
 -Legea nr.46/2008-Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2005, pentru aprobarea 
regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale ; 
 -prevederile anexei 1 pct.2 la Ordinul nr. 111/2008, privind aprobarea Normei 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare 
directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, 
precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 
produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului nr.984/2005, privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele sanitar-veterinare  şi pentru siguranţa alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr.18/1991, republicată, legea fondului funciar, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 
 -prevederile art.16 si 17 din Ordonanţa  Guvernului Romaniei nr.42/2004, privind 
organizarea activităţii veterinare , cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(1) şi (3), art.15 si art.16 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 10  din Legea nr.347/2004, Legea muntelui, republicată, cu 
modificările ulterioare ; 
 -prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în 
administraţia publică locală, cu completările ulterioare ; 
  In temeiul art.36 alin.(1),  alin.(2) lit. c) si d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), 
pct. 18 si art.45 alin.(3), art. 119 şi art. 123 alin. (1) şi (2)  din  Legea nr.215/2001, 
republicată, legea administratiei publice locale, cu modificările şi copletările ulterioare; 



HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.(1)-Se atribuie direct crescătorilor de animale, prin contract de 
închiriere, suprafaţa de pajişti comunale de 1067,572 ha   aparţinând domeniului public 
şi privat al comunei Josenii Bîrgăului, pe trupuri aflate în administrarea Regiei 
autonome de interes local « Ocolul silvic comunal Josenii Bîrgăului », conform 
protocolului încheiat între Consiliul local şi Ocolul silvic, astfel: 
I.Pentru satul Josenii Bîrgăului : 
 1.Ciungi (la munte), în suprafaţă de 4,50 ha; 
 2.Arşiţa Tămăului, în suprafaţă de 9,90 ha ; 
 3.Dosu Arşiţei, în suprafaţă de 5,70 ha; 

4.Piciorul Mâţii, în suprafaţă de 16,70 ha ; 
 5.Poiana Mâţii, în suprafaţă de 3,70 ha ; 
 6.Ciungi (în hotar), în suprafaţă de 130,00 ha; 
 7.Dealul lui Tănase şi Sărăţi, în suprafaţă de 87,00 ha ; 
 8.Forţata şi Arinii Saşilor, în suprafaţă de 130,87 ha ; 
 9.Cicerea, în suprafaţă de 9,00 ha. 
II.Pentru satul Mijlocenii Bîrgăului : 
 1.Coasta Rea, în suprafaţă de 96,00 ha ; 
 2.Dosul Pietrii I+II, în suprafaţă de 70,16 ha; 
 3.Şaua Măgurii, în suprafaţă de 14,40 ha; 
 4.Poiana lui Plotog, în suprafaţă de 4,00 ha; 
 5.Fageţelul Mare, în suprafaţă de 27,30 ha; 
 6.Fageţelul Mic, în suprafaţă de 1,20 ha. 
III.Pentru satul Rusu Bîrgăului: 
 1.a.Dos 1(în hotar), în suprafaţă de 40,0146 ha ; 

  b.Dos 2(în hotar), în suprafaţă de 34,1647 ha ; 
  c.Dos 3(în hotar), în suprafaţă de 35,2361 ha ; 

 2.Ţiganca, în suprafaţă de 113,00 ha; 
 3.Gura Plaiului de jos, în suprafaţă de 1,20 ha; 

4.Gura Plaiului de sus, în suprafaţă de 0,37 ha; 
 5.Tirimii de sus, în suprafaţă de 0,20 ha; 

6. Poiana Lungă I,II,III, în suprafaţă de 2,70 ha; 
7. Poiana Rusenilor, în suprafaţă de 2,50 ha; 

 8.Pănuleţ, în suprafaţă de 9,90 ha; 
 9.Pleşugu-Livezile, în suprafaţă de 21,8842 ha ; 
 10.Răchitiş, în suprafaţă de 58,7735 ha ; 
          11.Răchitiş, în suprafaţă de 91,7474 ha ; 
 12.Răchitiş, în suprafaţă de 41,3226 ha ; 
 13.Răchitiş, în suprafaţă de 3,1617 ha ; 
 14.Răchitiş (pe Livezile), în suprafaţă de 0,9672 ha. 
 (2) Crescătorii de animale persoane fizice şi juridice de pe raza comunei Josenii 
Bîrgăului, pot depune documentaţii pentru atribuirea suprafeţelor de păşune 
exemplificate la alin.(1), până pe data de 10 martie 2014. 
 (3) Documentaţia pentru atribuirea suprafeţelor de păşune se compune din : 
cererea tip anexa 1 la Ordinul 541/210/2009, cu documentele exemplificate ca anexe la 
cerere : 



 a)pentru persoane fizice : 
1.- copie CI/BI ; 

          2.-copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor ; 
b) pentru persoane juridice/forme asociative : 
 1.-copie de pe statut ; 
 2.-copie de pe certificatul unic de înregistrare ; 
 3.-copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor ; 
 4.-lista cu copiile de pe cardurile de exploataţie din Registrul Naţional al 
Exploataţiilor a membrilor asociaţiei ; 
 5.-copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după 
caz. 
 (4)Documentaţia prevăzută la alin. (3) se depune la Consiliul local Josenii 
Bîrgăului în vederea analizării iar după aprobare va fi înaintată Ocolului silvic comunal 
Josenii Bîrgăului în vederea încheierii contractului de închiriere. 
 (5)Modelul contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr. 2, la prezenta 
hotărâre, din care face parte integrantă. 
 Art.2.-Admiterea animalelor la păşunat se face pe baza atestării stării de sănătate 
a acestora prin certificat sanitar-veterinar, iar personalul care va deservi turmele vor 
avea întocmite carnetele de sănătate, cu analizele la zi. 
 Art.3.-Locatarii, pentru anul 2014, vor plăti obligatoriu, atat chiria conform 
contractului de închiriere, cat şi taxa pe terenul proprietate publică sau privată, închiriat, 
care se calculează în acelaşi fel ca impozitul pe teren şi care va fi plătită bugetului local 
al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat terenul, conform Legii nr. 571/2003, 
Codul fiscal, Capitolul III art.256. 
 Art.4.-(1)În vederea aprobării documentaţiei, de către Consiliul local Josenii 
Bîrgăului, pentru admiterea la păşunat, în păşunile administrate  prin Regia autonomă de 
interes local « Ocolul silvic comunal Josenii Bîrgăului », respectiv formarea turmelor cu 
animalele crescătorilor de animale, în funcţie de efectivele  existente în fiecare sat, 
înscrise pe cardul de expoataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor, reprezentantul 
desemnat de grupul crescătorilor de animale constituit, va avea anexat : 

a)un tabel cu numele şi prenumele deţinătorului de animale, domiciliul acestuia, 
numărul animalelor care doreşte să le scoată la păşunat, suprafaţa de teren care o deţine 
având categoria de folosinţă acceptată pentru păşunat (fâneţe, păşuni) şi care o pune la 
dispoziţia păşunării până la data ieşirii în păşunea comunală, respectiv revenirea în 
perioada de toamnă, aflată în zona de hotar în care se constituie turma, verificabilă cu 
registrul agricol comunal. 

b)în cazul în care crescătorul de animale, nu deţine terenul necesar pentru 
asigurarea unei păşunări corespunzătoare, solicitarea scrisă va avea anexat, acordul scris, 
sub semnatura altui cetăţean care pune la dispoziţia acestora terenul său, corespunzator 
pentru păşunare, la fel în zona de hotar în care se stabileşte turma, verificabil cu registrul 
agricol comunal. 
 (2) Cetăţenii care nu sunt de acord să pună la dispoziţie terenul  să se păşuneze, se 
pot adresa Primăriei Josenii Bîrgăului . 
 (3)Începând cu data de 01.04.2014, fiecare deţinător de ovine care le va da drumul 
la păscut, va prezenta un tabel cu persoanele care le-au pus la dispoziţie terenul pentru 
păşunat, în condiţiile în care nu deţine suprafaţa necesară de teren păşunabil. În caz 
contrar va fi sancţionat conform legilor în vigoare şi a prezentei hotărâri. 



 Art.5.-Pentru a avea certitudinea că păşunarea se desfăşoară în mod 
corespunzător, grupul crescătorilor de animale constituit, prin reprezentantul desemnat 
va fi obligat să facă dovada scrisă a existenţei terenului pentru păşunat în urmatoarea 
încadrare : 
 -6,6 ovine la 1,00 ha de teren păşunabil ; 
 -1 bovină, cabalină la 1,00 ha de teren păşunabil. 
 Art.6.-În cazul neândeplinirii condiţiilor prevăzute la art.4 şi 5  din prezenta hotă-
râre, solicitarea constituirii de stână nu va fi aprobată pentru a evita producerea 
pagubelor  şi a degradării culturilor şi a terenurilor cetăţenilor proprietari de terenuri. 
 Art.7.- a)-Se stabileşte data ieşirii cu animalele la păşunat în păşunile comunale 
închiriate, data de 5 mai 2014 pentru bovine, cabaline, ovine şi caprine, pentru satele 
Josenii Bîrgăului şi Strîmba, excepţie fac animalele satului Mijlocenii Bîrgăului care vor 
păşuna pe terenurile proprii sau puse la dispoziţie de cetăţeni, până la data plecării în 
munte, respectiv perioada de 10-15 mai 2014, iar animalele satului Rusu Bîrgăului vor 
păşuna pe terenurile puse la dispoziţie de cetăţeni, până la data de 01 mai 2014, dată la 
care vor ieşi în păşunile comunale închiriate. 
 b)-Se stabileşte data de 08 septembrie 2014 data revenirii turmelor de oi de la 
munte pe terenurile de pe care au plecat. 
 Art.8.-a)Păşunarea animalelor de către crescătorii de animale persoane fizice şi 
juridice, până la formarea turmelor de animale, se face pe proprietatea deţinătorilor de 
animale sau pe proprietatea altui cetăţean al cărui acord îl are în scris sub semnatura 
acestuia. 
  b)Nu se vor păşuna terenurile arabile şi livezile, pentru a se evita 
distrugerea culturilor. 
 Art.9.-Indiferent de păşunea în care se vor stabili pe păşunile comunale, turmele 
vor efectua târlirea păşunii prin mutarea staurului săptămânal, prin grija şefului de turmă 
şi a personalului. 
 Art.10.-(1)-Repartizarea păşunilor pe turme, în anul 2014, se va face de către 
Consiliul local, şi de administratorul păşunilor Regia autonomă de interes local « Ocolul 
silvic comunal Josenii Bîrgăului », împreună cu reprezentanţii de turme în funcţie de 
numărul animalelor în turmă. 
  -(2)-Excedentul de păşune va fi scos la licitaţie. 
  -(3)-Consiliul local Josenii Bîrgăului, prin Regia autonomă de interes local 
« Ocolul silvic comunal Josenii Bîrgăului » încheie contracte de închiriere, cu 
reprezentantul crescătorilor de animale a turmelor constituite ; 
  -(4)-Reprezentantul crescătorilor de animale, titular al contractului de 
închiriere, va face toate demersurile şi va depune cerere de sprijin pentru plăţile directe 
pe suprafaţă care se vor acorda în anul 2014, la Sucursala Judeţeană a Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bistriţa, str. Ioan Slavici nr. 2-4, până pe 
data de 15 mai 2014 ; 
  -(5)-Sumele obţinute ca sprijin direct pe suprafaţă se vor utiliza doar pentru 
îmbunătăţirea şi ameliorarea păşunilor comunale, prin lucrări de fertilizare, curăţare de 
păşune şi edificare de construcţii pentru protecţie, construcţii pentru prelucrare produse 
lactate şi adăposturi pentru animale. 
 Art.11.-Personalul care deserveşte turmele constituite şi care nu sunt cetăţeni ai 
comunei Josenii Bîrgăului, nu pot aduce animalele personale, chiar şi înscrise în cardul 
de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor. 



 Art.12.-(1). Nu se admite formarea de stâni de animale pe terenurile satelor 
aparţinătoare comunei Josenii Bîrgăului, în condiţiile în care reprezentantul crescătorilor 
de animale nu deţine contract de păşunare încheiat cu Ocolul silvic comunal Josenii 
Bîrgăului. 
  (2).-Nu se aprobă formarea turmelor de animale, în satele aparţinătoare 
comunei Josenii Bîrgăului în condiţiile în care Consiliul local Josenii Bîrgăului nu poate 
pune la dispoziţie păşune corespunzătoare funcţie de numărul animalelor din turmă. Cele 
care se vor forma fără acordul Consiliului local pe raza comunei, vor fi desfiinţate, iar 
animalele vor fi împărţite proprietarilor pentru a fi redistribuite în stânile organizate în 
baza prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.13.Înainte de ieşirea la păşunat va fi organizată o întâlnire cu reprezentanţii 
crescătorilor de animale. 
 Art.14.-Se reactualizează taxele speciale percepute pentru funcţionarea serviciului 
local  denumit « Obor comunal » în subordinea Consiliului local Josenii Bîrgăului, cu 
personal asigurat din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 
comunei Josenii Bîrgăului, conform  anexei 1 la prezenta hotărâre din care face parte 
integrantă. 
 Art.15.-Pentru pagubele produse de animale prin păşunare se vor întocmi note de 
constatare de către comisia desemnată prin Dispoziţia primarului comunei Josenii 
Bîrgăului, în vederea recuperării pagubei de către cetăţenii interesaţi. 
 Art.16.-Imobilele construcţii şi terenuri care fac obiectul prezentei hotărâri nu au 
fost revendicate în baza legilor reparatorii (Legea nr.10/2001, republicată, Legea 
nr.247/2005, cu modificările şi completările ulterioare), nu sunt grevate de sarcini şi nici 
nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Art.17.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul 
comunei, viceprimarul comunei, compartimentul buget finanţe contabilitate,  referentul 
superior Trişcă Raveca- de la registrul agricol comunal  şi Regia autonomă de interes 
local « Ocolul silvic comunal Josenii Bîrgăului ». 
 Art.18.- (1)-Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, _-
_ voturi împotrivă, 2 abţineri, dintr-un număr total de 13 consilieri prezenţi şi se 
comunică cu : 
 -Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud ; 
 -Persoanele desemnate la art. 17 din prezenta hotărâre ; 
 -Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud-în vederea publicării în Monitorul Oficial al 
judeţului Bistriţa-Năsăud; 
 
     Preşedinte, 
              Parasca Ioan 
Nr. 6        Contrasemneaza secretar, 
Din 27.03.2014       Cuciurean Victor 

Viză CFP: 
Iacob Ileana 

 
 
 
 
 



                               Anexa nr.1 
  La Hotararea Consiliului local Josenii Birgaului nr. 6 din 27.03.2014 
 
 

REACTUALIZARE TAXĂ SPECIALĂ 
pentru organizare şi funcţionarea serviciului « Obor comunal » 

 
Capitolul I 

INSTITUIRE 
 
 Art.1.-Serviciul « Obor comunal » a fost instituit şi organizat ca serviciu public în 
subordinea Consiliului local Josenii Bîrgăului, prin Hotararea Consiliului local nr. 5 din 
24.03.2005, în subordinea directă a viceprimarului comunei. 
 

Capitolul II 
FUNCŢIONARE 

 Art.2.-Oborul comunal funcţionează pentru animalele neânscrise la păşunat sau 
pentru cele găsite în alte locuri decât cele stabilite prin Hotărârea Consiliului local 
Josenii Bîrgăului, privind atribuirea suprafeţelor de păşune crescătorilor de animale şi 
organizarea păşunatului în anul 2014 pe raza comunei Josenii Bîrgăului, şi pentru care se 
stabileşte taxa de gloabă, după cum urmează : 
 -bovine : 100 lei /cap ; 
 -cabaline :150 lei /cap ; 
 -ovine : 10 lei /cap ; 
 -turme de animale : 250 lei /turmă. 
 -pentru tineret : jumătate din taxa stabilită pentru animalele adulte. 
 Art.3.-Pentru îngrijirea şi furajarea animalelor la oborul comunal, se percep 
următoarele taxe : 
 -bovine : 10 lei /cap/zi ; 
 -cabaline :10 lei /cap/zi ; 
 -ovine :  8 lei /cap/zi ; 
 -pentru tineret : jumătate din taxa stabilită pentru animalele adulte. 
 Art.4.-Jumătate din taxa de gloabă revine celor care au adus animalul  la oborul 
comunal la fel şi din taxa pentru îngrijirea şi furajarea  animalelor, persoana având 
obligaţia de a supraveghea şi îngriji animalul la oborul comunal până la ridicarea 
acestuia de către proprietar. 

Art.5.-Nerespectarea hotărârii Consiliului local Josenii Bîrgăului, privind 
atribuirea suprafeţelor de păşune crescătorilor de animale şi organizarea păşunatului în 
anul 2014 pe raza comunei Josenii Bîrgăului, se consideră taxă de gloabă şi se 
sancţionează astfel : 

I.Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de 
păşunat; nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu 
  a)nerespectarea datei ieşirii cu animalele la păşunat în păşunile comunale sau 
nerespectarea revenirii turmelor de ovine din păşunile comunale ; 
 b)păşunarea animalelor de către crescătorii de animale persoane fizice şi juridice, până 
la formarea turmelor de animale, pe terenul  proprietatea altui cetăţean, fără a avea 
acordul scris al acestuia ; 



c)neefectuarea târlirii păşunii comunale prin mutarea staurului la interval de 2-3 zile, 
prin grija şefului de turmă şi a personalului ; 
d)circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat cele 
folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea ; 
 -cu amendă de la 500 lei - la 1.000 lei- pentru persoana fizică ; 
 -cu amendă de la 4.000 lei- la 8.000 lei-pentru persoana juridică. 
 II.Introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin 
contract; neandeplinirea de către utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în 
contract: 
a) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin 
contract ; 
b) neandeplinirea de către utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract ; 
   -cu amendă de la 250 lei - la 500 lei- pentru persoana fizică ; 
 -cu amendă de la 2.000 lei- la 4.000 lei-pentru persoana juridică. 
 III.Arderea vegetaţiei pajiştilor permanente ; 
  a) Arderea vegetaţiei pajiştilor permanente ; 
  -cu amendă de la 3.000 lei - la 6.000 lei- pentru persoana fizică ; 
 -cu amendă de la 25.000 lei- la 50.000 lei-pentru persoana juridică. 
 Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data 
încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii. 
 Art.6.-Aplicarea contravenţiilor prevăzute la art.5 din prezentul Regulament, se 
face de către : primarul comunei, viceprimarul comunei, agenţii de pază şi de lucrătorii 
postului de poliţie Josenii Bîrgăului. 
 Art.7.-Sumele provenite din amenzi şi taxa de gloabă vor fi încasate de casierul 
Primăriei Josenii Bîrgăului şi se fac venit la bugetul local, fiind utilizate pentru 
întreţinerea serviciului « obor comunal » . 
      Preşedinte, 
              Parasca Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 Anexa nr.2 
  la Hotararea Consiliului local Josenii Birgaului nr. 6 din 27.03.2014 
 
  Comuna Josenii Bîrgăului 
  Judeţul Bistriţa-Năsăud 
  Nr. ................./data .................. 
 

CONTRACT 
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public şi privat al comunei 

Josenii Bîrgăului 
                   Încheiat astăzi ......................... 
    I. Părţile contractante 

    1. Între Comuna Josenii Bîrgăului, adresa loc. Josenii Bîrgăului nr. 153, 
telefon/fax 0263265360/0263265359, având cont deschis la Trezoreria Bistriţa, cont 
virament RO42TREZ1015004XXX000124, deschis la Trezoreria Bistriţa, cod fiscal RO 
15569749, reprezentat prin ing. Vlad Dănilă, şef O.S.C. Josenii Bîrgăului, ca 
administrator al păşunilor comunei Josenii Bîrgăului, în calitate de locator, pe de o parte, 
şi: 
     2. ....................................................., cu exploataţia*) în localitatea ............................., 
str. .......................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ......, judeţul ................., având 
CNP/CUI ................................., nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) 
........./......../......., contul nr. ................., deschis la ..............................., telefon 
........................., fax .........................., reprezentată prin ..........................., cu funcţia de 
........................., în calitate de locatar, 
    la data de ..............................,    la sediul locatorului localitatea Josenii Bîrgăului 
nr.155, judeţul Bistriţa-Năsăud,  în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor 
art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Josenii Bîrgăului, privind  atribuirea suprafeţelor de pajişti crescătorilor de 
animale şi organizarea păşunatului în anul 2014 pe raza comunei Josenii Bîrgăului nr. .... 
din ................., s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 
------------ 
    *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia 
cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative. 
 
    II. Obiectul contractului 
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul 
public/privat al comunei Josenii Bîrgăului pentru păşunatul unui număr de ...... animale 
din specia ................, situată în blocul fizic ........, tarlaua ........., în suprafaţă de ............. 
ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale .................................... şi din 
schiţa anexată care face parte din prezentul contract. 
    2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în 
termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la 
contract. 
    3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt 
următoarele: 



    a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului 
la expirarea contractului: ..............................; 
    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în 
care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei 
compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: 
.................................; 
    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea 
locatarului:  ........................................................................ . 
    4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. 
lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să 
restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat. 
    5. Obiectivele locatorului sunt: 
    a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 
    b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul 
menţinerii calităţii covorului vegetal; 
    c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte. 
    III. Durata contractului 
    1. Durata închirierii este de ........ ani, începând cu data semnării prezentului contract, 
dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv....................... 
a fiecărui an. 
    2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult 
durata sa iniţială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor 
efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să 
nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
    IV. Preţul închirierii 
    1. Preţul închirierii este de 32 lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe 
hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform 
prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în 
valoare de ……....... lei. 
    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei 
Josenii Bîrgăului, deschis la Trezoreria Bistriţa, sau în numerar la casieria Primăriei 
comunei Josenii Bîrgăului. 
    3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 aprilie şi 70% până la 
data de 30 septembrie a fiecărui an. 
    4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate 
pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării 
contractului. 
    5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea 
contractului. 
    V. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
    1. Drepturile locatarului: 
    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul 
contractului de închiriere. 
 



    2. Drepturile locatorului: 
    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor 
asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a 
locatarului şi în următoarele condiţii:    .........................................................................; 
    b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe 
bază de proces-verbal; 
    c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi 
devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare; 
    d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar 
pe pajişte; 
    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să 
confirme prin semnătură executarea acestora. 
    3. Obligaţiile locatarului: 
    a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor 
ce fac obiectul prezentului contract; 
    b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea 
totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
    c) să plătească chiria la termenul stabilit; 
    d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de 
păşunat; 
    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a 
unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 
UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat; 
    f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
    g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 
    h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită; 
    i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 
    j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a 
excesului de apă, de fertilizare, anual; 
    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
    l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi 
libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 
    m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract 
în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 
    n) să plătească 30% din prima de asigurare. 
    4. Obligaţiile locatorului: 
    a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
închiriere; 
    b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile 
prevăzute expres de lege; 
    c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor locatarului; 
    d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea 
clauzelor prezentului contract. 
 



    VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu 
între părţi 
    Locatorul răspunde de: ............................................... . 
    Locatarul răspunde de: ............................................... . 
    VII. Răspunderea contractuală 
    1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul 
contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
    2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează 
penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă 
paguba, se vor plăti daune. 
    3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere. 
    VIII. Litigii 
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate 
prin instanţele de judecată. 
    2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 
    3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul 
respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil. 
    IX. Încetarea contractului 
    Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 
    a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea 
încărcăturii minime de animale; 
    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 
    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile 
în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 
    e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de 
către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului; 
    f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de 
către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului; 
    g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără 
plata unei despăgubiri; 
    h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate; 
    i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 
    j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru 
care a fost închiriat terenul; 
    k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită. 
    X. Forţa majoră 
    1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine 
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
    2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în 
termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea 
constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă 
majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor 



se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi 
nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri. 
    3. Dacă în termen de ............ (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu 
încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără 
ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei 
pot continua derularea contractului. 
    XI. Notificări 
    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut 
în partea introductivă a prezentului contract. 
    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal. 
    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
    XII. Dispoziţii finale 
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 
executării sale, cu acordul părţilor. 
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului 
contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite 
prin hotărâre a consiliului local. 
    4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în 
neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile 
art. 1.798 din Codul civil. 
    5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor. 
    6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ........ exemplare, din care ........., 
astăzi, ............., data semnării lui, în Primăria ......................... . 
            LOCATOR                                                                    LOCATAR 
    Consiliul Local Josenii Bîrgăului                                     ............................. 
    Şef Ocol Silvic dl ing. Vlad Dănilă 
   L.Ş,        ss .......................... 
NOTE: 
- Bunuri de retur sunt bunurile care au făcut obiectul închirierii, precum şi cele care au 
rezultat în urma investiţiilor impuse în caietul de sarcini. 
- Bunuri de preluare sunt bunurile care au aparţinut locatarului şi au fost utilizate de 
către acesta pe durata închirierii. 
- Bunuri proprii sunt bunurile care au aparţinut locatarului şi au fost utilizate de către 
acesta pe durata închirierii, cu exceptia bunurilor de preluare. 
 
                                                       Preşedinte, 
                                                      Parasca Ioan 
      



 
 
  Nr. 461 din 5.02.2014 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 Subsemnatul Ciotmonda Tudorel, primarul comunei Josenii Birgăului, având în 
vedere: 

-referatul viceprimarului comunei Josenii Bîrgăului, înregistrat sub nr. 460 din 
5.02.2014 ; 
 -adresa nr. 238 din 22.01.2014, a primarului comunei Josenii Bîrgăului, privind 
capacitatea de păşunat pe pajiştile comunale Josenii Bîrgăului, înaintată Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud ; 

-Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 3 din 27.02.2013, privind 
privind aprobarea închirierii pajiştilor comunale în suprafaţă de 1107,78 ha   aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei Josenii Bîrgăului 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1064/2013, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu 
modificările ulterioare privind Codul Civil; 

-prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea 
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al mi-
nistrului administraţiei publice nr. 226/235/2003; 
 -prevederile Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
 -prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
 -Legea nr.46/2008-Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(1) şi (3), art.15 si art.16 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art.36 alin.(1),  alin.(2) lit. c) si d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 18 
si art.45 alin.(3), art. 119 şi art. 123 alin. (1) şi (2)  din  Legea nr.215/2001, republicată, 
legea administratiei publice locale, cu modificările şi copletările ulterioare; 
            PROPUN CONSILIULUI LOCAL JOSENII BÎRGĂULUI 
 -adoptarea proiectului de hotărâre  privind  atribuirea suprafeţelor de păşune 
crescătorilor de animale şi organizarea păşunatului în anul 2014 pe raza comunei Josenii 
Bîrgăului. 
      Primar, 
                                                       Ciotmonda Tudorel 



      Nr. 460 din 5.02.2014 
REFERAT 

 Subsemnatul Trişcă Teodor-Alin, viceprimarul comunei Josenii Bîrgăului, având 
în vedere: 

-adresa nr. 238 din 22.01.2014, a primarului comunei Josenii Bîrgăului, privind 
capacitatea de păşunat pe pajiştile comunale Josenii Bîrgăului, înaintată Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud ; 

-Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 3 din 27.02.2013, privind 
privind aprobarea închirierii pajiştilor comunale în suprafaţă de 1107,78 ha   aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei Josenii Bîrgăului 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1064/2013, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-prevederile art. 1166-1279 şi 1777-1823, din Legea nr. 287/2009, republicată cu 
modificările ulterioare privind Codul Civil; 

-prevederile Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea 
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al mi-
nistrului administraţiei publice nr. 226/235/2003; 
 -prevederile Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P nr. 407/2051/2013, pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
 -prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
 -Legea nr.46/2008-Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile art. 2 alin.(2), art. 8 alin.(1) şi (3), art.15 si art.16 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art.36 alin.(1),  alin.(2) lit. c) si d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 18 
si art.45 alin.(3), art. 119 şi art. 123 alin. (1) şi (2)  din  Legea nr.215/2001, republicată, 
legea administratiei publice locale, cu modificările şi copletările ulterioare; 
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 -iniţierea respectiv adoptarea proiectului de hotărâre  privind atribuirea 
suprafeţelor de pajişti crescătorilor de animale şi organizarea păşunatului în anul 2014 
pe raza comunei Josenii Bîrgăului. 
      Viceprimar, 
                                                       Trişcă Teodor-Alin 
 


