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REGULAMENT 
cu privire la organizarea pasunatului si exploatarea 

pajistilor si a pasunilor pe teritoriul administrativ 
al comunei BEZDEAD 

 
 
                  Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile si 
obligatiile detinatorilor de animale privind regimul de pasunat, precum si 
reguli de exploatare a pajistilor si pasunilor de pe teritoriul administrativ al 
comunei Bezdead, judetul  Dambovita, şi al tuturor terenurilor aflate în 
proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale.  
                  Art. 2. Regulamentul stabileste obligatiile detinatorilor de 
animale, persoane fizice care au domiciliul sau resedinta în comuna 
Bezdead, privind înregistrarea animalelor detinute în gospodarie in registrul 
agricol precum şi alte drepturi şi obligatii legate de detinerea animalelor.  
                  Art. 3. Pasunatul animalelor pe teritoriul administrativ al comunei 
Bezdead se executa numai sub forma organizata. Orice alta forma de 
pasunat a animalelor se considera pasunat clandestin şi contravine 
prevederilor prezentului regulament. Nerespectarea prezentei prevederi 
constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 42, alin. 1, litera ,,h” 
din Legea 72/2002- legea zootehniei, modificata si completata, cu amenda 
de la 500 la 1500 lei.  
                  Art. 4. (1)Anual, pasunatul va începe la data de 1 mai ale fiecarui 
an – atat pentru ovine si caprine, cat si pentru bovine si cabaline. Pasunatul 
animalelor se va face pe parcele separate pentru fiecare specie de animale 
(bovine, ovine si cabaline).  
                             (2)Accesul vitelor la pasunat se permite de la data cand se 
poate asigura hrana pentru animale, urmand a fi stabilita anual.  
                             (3)Nerespectarea prevederilor din acest articol constituie 
contraventie si se sanctioneaza conform art. 14, alin. (2), lit. ,,b” din O. U.G. 
nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, 
respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica.                     
                  Art. 5. (1)Pentru anul 2014 nu se percepe taxa de pasunat 
pentru izlazurile din preajma satelor componente ale comunei Bezdead, 



respectiv izlazul,,Ramata jos (bloc fizic 108-4,11 ha.), ,,Costisata” (bloc fizic 
144-6, 73 ha.), ,,Valea lui Cazan” (bloc fizic 9-7, 91 ha.), ,,Valea lui Cazan” 
(bloc fizic 381-2,67 ha.) care vor fi pasunate de animalele (specia bovine si 
cabaline) ce apartin crescatorilor de animale din zonele mentionate cu 
respectarea incarcaturii de UVM/ha.  
                             (2)Pe izlazurile prevazute la alin. (1) vor pasuna, fara a 
depune cerere la primarie, detinatorii de animale (denumiti mici detinatori) 
care au un efectiv mai mic de 5 bovine si 20 ovine sau caprine. Daca 
numarul de animale detinut este mai mare, detinatorii de animale vor depune 
cerere la primarie in vederea organizarii de stana.  
                             (3)Pe pasunea din punctul ,,Belciuga” se vor organiza 
stani atat pentru detinatorii de ovine si caprine cat si pentru detinatorii de 
bovine. Comisia desemnata de primarul comunei, prin dispozitie, va preda 
organizatorilor de stani, pe baza de proces verbal de predare-primire, 
suprafetele ce urmeaza a le fi repartizate, anexa la contractul ce se va 
incheia intre primarul comunei si fiecare organizator de stana, contract in 
care se vor stabili si obligatiile organizatorilor de stani.  
                             (4)Pentru pasunea din punctul ,,Belciuga” organizatorii de 
stani vor achita in anul 2014 suma de 2500 lei  lei/parcela delimitata suma 
care se va achita la caseria institutiei astfel: 50% din suma pana la data de 
20 mai 2014 iar 50% pana la data de 31 august 2014. Suma se va stabili 
anual prin hotararea Consiliului Local. 
                             (5)Pe pasunea din punctul ,,Valea Morii” se va organiza 
stana pentru detinatorii de bovine suma care se va achita de catre 
organizatorii de stana va fi de 1000 lei/parcela.   
                  Art. 6. Se interzice pasunatul animalelor din alte localitati pe 
trupurile de la art. 5 alin. (1) din prezenta. 
                  Art. 7. Fiecare crescator de animale este obligat sa declare 
efectivele de animale in Registrul Agricol al comunei, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 
                  Art. 8. (1)Bovinele, caprinele, ovinele, cabalinele nu pot circula 
libere si nu pot sa pasca nesupravegheate în nici o situatie.  
                                (2)Proprietarii de animale au obligatia de a da animalele 
in ciurda organizata sau stana, caz in care pastorul de animale este 
raspunzator pentru pagubele provocate, daca se dovedeste culpa sa. 
Conditiile privind angajarea raspunderii pastorului vor fi cuprinse si detaliate 
in contractul de ciurda sau stana, atat pentru pagubele produse culturilor 
agricole sau fanetelor de pe terenurile limitrofe terenurilor din contract. În 
fiecare contract se vor menţiona urmatoarele : tarlaua, suprafaţa aferenta si 
vecinatatile.  



                              (3)Animalele care nu se dau in primire pastorului îl fac 
raspunzator pe proprietarul lor care va suporta rigorile prezentului 
regulament.  
                              (4)Prevederile prezentului articol sunt valabile pe tot 
parcursul anului, nerespectarea acestora constituie contraventie, conform 
art. 14, alin. (2), lit. ,,b” din O. U. G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajistilor permanente cu amenda de la 250 lei 
la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 
4.000 lei pentru persoana juridica.  
                  Art. 9.  (1)Organizatorii de stana vor respecta cu strictete 
numarul de animale pentru care se încheie contractul de stana si care vor fi 
trecute, pe propria raspundere, in registrul de evidenta a animalelor.  
                              (2)Pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol 
se aplica o taxa suplimentara de catre crescatorul de animale, de 100 lei 
pentru fiecare cap de animal înregistrat tardiv.  
                              (3)Reprezentantii autoritatii locale pot efectua, ori de cate 
ori considera necesar si oportun, prin dispozitie a primarului, controale la 
stana pentru verificarea efectivelor de animale.  
                 Art. 10. (1)Nu este admisa introducerea pe pajisti a unor specii de 
animale, altele decat cele stabilite prin contract.  
                               (2)Nerespectarea prevederilor din acest articol constituie 
contraventie si se sancţioneaza conform art. 14, alin 2, lit. b din O. U. G. nr. 
34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor 
permanente, cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, 
respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica.                                                            
       Art. 11. Pentru a se evita deteriorarea pasunilor si pajistilor se 
interzice categoric schimbarea locului de pasunat, prin migrare pe alte 
pasuni sau terenuri. Incalcarea acestei prevederi constituie contraventie, 
conform art. 14, alin. (2), lit. ,,b” din O. U. G. nr. 34/ 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente cu amenda 
de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 
2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica.  
               Art. 12. (1)Pasunatul pe alte suprafete, decat cele prevazute în 
contractul incheiat de proprietarii de stana, se considera pasunat ilegal, fara 
acordul scris al proprietarului/arendasului de teren.  
                              (2)In cazul în care transferul animalelor de la locul de 
înnoptare, la locul de pasunat se face pe drumurile publice, detinatorii de 
animale sunt obligati să le insoteasca astfel încat sa nu fie obstructionata 
circulatia vehiculelor pe aceste drumuri.  



                              (3)Nerespectarea prevederile prezentului articol, care 
sunt valabile pe tot parcursul anului, constituie contraventie, conform art. 14, 
alin. (2), lit. ,,b” din O. U. G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajistilor permanente cu amenda de la 250 lei la 500 lei 
pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei 
pentru persoana juridica.  
      Art. 13. (1)Cresterea pe langa stana a altor animale, precum şi a 
cainilor este permisa numai cu conditia ca acestea sa aiba adaposturi 
speciale si sa nu fie lasate libere pe pasune, pentru a evita degradarea 
pasunilor. Incalcarea prevederilor din prezentul aliniat constituie contraventie 
şi se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, 
respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica.  
                     (2)Proprietarii de stana sunt obligati sa detina în jurul 
stanei doar caini care poarta jujeu.  
                    (3)Este interzisa utilizarea la paza turmei a cainilor din 
rase cu potential agresiv ridicat, conform legislatiei în vigoare. 
        Art. 14. (1)Proprietarii de stani sunt obligati sa semnalizeze 
existenta stanelor  si sa delimiteze perimetrul in care accesul public este 
interzis. 
                               (2)Ciobanul are obligatia de a linisti cainii în prezenţa 
trecatorilor. Orice responsabilitate pentru actiunile agresive nejustificate ale 
cainilor revine ciobanului care însoteste turma.  
                               (3)Obligatiile mentionate în prezentul articol cu privire la 
caini subzista si în perioada de iernare a turmelor.  
                               (4)Nerespectarea prevederilor din prezentul articol 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 500 lei.                                                      
      Art. 15.  (1)Se interzice circulatia pe pajisti cu orice mijloace de 
transport, inclusiv cu atelaje, altele decat cele folosite pentru activitati 
agricole de cel care utilizeaza pajistea.  
                               (2)Nerespectarea prevederile prezentului articol, care 
sunt valabile pe tot parcursul anului, constituie contraventie, conform art. 14, 
alin. (2), lit. ,,b” din O. U. G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajistilor permanente cu amenda de la 500 lei la 1000 lei 
pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei 
pentru persoana juridica.  
                 Art. 16 . (1)Pentru utilizarea rationala a pasunii se va calcula 
incarcatura optima la ha. conform Ordinului ministrului agriculturii si 
dezvoltarii rurale nr. 544/2013. 
                               (2)Utilizatorii de pajisti au obligatia sa respecte 
incarcatura minima de animale pe hectar de 0,3 UVM. 



                                (3)Anual, pana la data de 1 martie, primarul comunei va 
verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract, in corelare cu 
suprafetele utilizate, si va stabili disponibilul de pajisti ce poate fi inchiriat 
ulterior. 
                 Art. 17. Lucrarile de intretinere a pajistilor se vor efectua de catre 
crescatorii de animale care le folosesc. Conditiile si lucrarile ce urmeaza a se 
efectua vor fi cuprinse in contractele ce se vor incheia cu organizatorii de 
stana. 
                 Art. 18.  (1)Este interzisa aprinderea focului in locuri de pe care 
focul s-ar putea extinde la alte terenuri invecinate, in orice perioada a anului 
sau situatie a terenului. 
                               (2)Nerespectarea prevederilor prezentului articol 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda conform art. 14 alin. 
(2) lit. ,,a” din O. U. G. nr. 34/2013 de la 3000 lei la 6000 lei pentru 
persoanele fizice si de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoanele juridice.   
                 Art. 19. In cazul ivirii in gospopdarie sau in colectivitatea de 
animale a unor epizootii, proprietarul, vacarul sau ciobanul au obligatia de a 
sesiza imediat medicul veterinar pentru a aplica masurile ce se cuvin.  
                 Art. 20.  (1)Constatarea sanctiunilor prevazute de prezentul 
Regulament se fac de catre persoanele imputernicite de primar prin 
dispozitie precum si de organele de politie. 
                                (2)Amenzile se fac venit la bugetul local. 
                Art. 21. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile 
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 
                Art. 22. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarare a 
Consiliului Local.              
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


