
 

HOTĂRÂREA nr.  

din  28 februarie    2011 
 

Privind : adoptarea unor reglementari privind izlazul communal si stabilirea unor masuri 
de efectuare a pasunatului in anul 2011 

Consiliul local intrunit in sedinta ordinara la data de 28.02.2011: 
Vazand : 
- Raportul de aprobare prezentat de primar; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 
In baza prevederilor Legii nr. 72/2002- Legea Zootehniei , modificata si completata; 
In conformitate cu  prevedereile art.5 , alin (7) din Ordinul nr.118/2009  

 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de 
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plãti directe si plãti nationale directe complementare 
în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent mãsurilor de agromediu si zone 
defavorizate; 
-art.6 din OUG 125/2006 ; pentru aprobarea schemelor de plãti directe si plãti nationale directe 
complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, si pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere în agriculturã 

In temeiul  dispozitiilor art. 36 alin (2) , lit. (d) si art.45 , alin (1) din Legea nr. 215/2001- 
privind administratia publica locala , republicata; 

 
 

HOTARASTE 
 Art.1 – Pentru anul 2011 se organizeaza pasunatul pe suprafetele izlazului 
communal , in perioada 1 aprilie- 30 noiembrie. Pentru aceasta perioada nu se percep 
taxe pentru pasunatul animalelor. 
 Art.2 Pentru intretinerea suprafetelor de pasune , apartinand izlazului comunal , 
se stabilesc masurile cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art. 3 (1) Constituie contraventii la prezenta hotarare , daca nu sunt savarsite in 
altfel de conditii incat , potrivit legii penale, sa constituie infractiuni , savarsirea de catre 
persoanele fizice sau juridice a urmatoarele fapte; 

a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor de pajisti in afara perioadei 
stabilite pentru pasunat; 

b) circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport , inclisiv cu atelajele , care 
cauzeaza deteriorarea acestora; 

c) orice alte fapte prevazute de acte normative cu aplicabilitate la nivel local; 
(2) Constatarea contraventiilor se face de catre primar si de reprezentantul 
Postului de Politie si la sesizarea oricarei persoane interesate. 
(3) Contravemtiilor prevazute la alin (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cu amenda de la 500 lei la 1500 lei faptele prevazute la lit a); 
b) cu amenda de la 250 lei la 500 lei , faptele prevazute la lit. b); 
c)conform actelor care definesc faptele ce constituie contraventie. 
(4) Prevederile referitoare la contraventii , se completeaza cu cele ale OG  nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , aprobata prin Legea nr. 180/2002 
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Art.4 Se constata faptul ca suprafata de 666,36 ha pasune , apartinand domeniului 
privat al comunei Sutesti nu este concesionata , inchiriata sau arendata.  
  Art.5 Pentru suprafata prevazuta la art. 4 nu exista solicitari de arendare,concesionare 
inchiriere. 
         Art.6 In campania 2011 Consiliul Local Sutesti, prin reprezentantul  legal CODREANU 
CRISTIAN , primar al comunei va depune la centrul judetean APIA cerere de sprijin  pentru 
suprafata de 666,36 ha. 
         Art. 7 . Prin grija secretarului comunei , prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta 
publica prin afisare. 

 
Contrasemneaza         Presedinta sedinta, 
          Secretar,      CALU VIOREL CATALIN  
GHINEA PETRIOARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROIECT DE HOTARARE * 
Privind : adoptarea unor reglementari privind izlazul communal si stabilirea unor masuri 
de efectuare a pasunatului in anul 2011 

Consiliul local intrunit in sedinta ordinara la data de 28.02.2011: 
Vazand : 
- Raportul de aprobare prezentat de primar; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 
In baza prevederilor Legii nr. 72/2002- Legea Zootehniei , modificata si completata; 
In conformitate cu  prevedereile art.5 , alin (7) din Ordinul nr.118/2009  

 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de 
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plãti directe si plãti nationale directe complementare 
în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent mãsurilor de agromediu si zone 
defavorizate; 
-art.6 din OUG 125/2006 ; pentru aprobarea schemelor de plãti directe si plãti nationale directe 
complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, si pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere în agriculturã 

In temeiul  dispozitiilor art. 36 alin (2) , lit. (d) si art.45 , alin (1) din Legea nr. 215/2001- 
privind administratia publica locala , republicata; 

 
 

HOTARASTE 
 Art.1 – Pentru anul 2011 se organizeaza pasunatul pe suprafetele izlazului 
communal , in perioada 1 aprilie- 30 noiembrie. Pentru aceasta perioada nu se percep 
taxe pentru pasunatul animalelor. 
 Art.2 Pentru intretinerea suprafetelor de pasune , apartinand izlazului comunal , 
se stabilesc masurile cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art. 3 (1) Constituie contraventii la prezenta hotarare , daca nu sunt savarsite in 
altfel de conditii incat , potrivit legii penale, sa constituie infractiuni , savarsirea de catre 
persoanele fizice sau juridice a urmatoarele fapte; 

d) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor de pajisti in afara perioadei 
stabilite pentru pasunat; 

e) circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport , inclisiv cu atelajele , care 
cauzeaza deteriorarea acestora; 

f) orice alte fapte prevazute de acte normative cu aplicabilitate la nivel local; 
(2) Constatarea contraventiilor se face de catre primar si de reprezentantul 
Postului de Politie si la sesizarea oricarei persoane interesate. 
(3) Contravemtiilor prevazute la alin (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cu amenda de la 500 lei la 1500 lei faptele prevazute la lit a); 
b) cu amenda de la 250 lei la 500 lei , faptele prevazute la lit. b); 
c)conform actelor care definesc faptele ce constituie contraventie. 
(4) Prevederile referitoare la contraventii , se completeaza cu cele ale OG  nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , aprobata prin Legea nr. 180/2002 
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Art.4 Se constata faptul ca suprafata de 666,36 ha pasune , apartinand domeniului 
privat al comunei Sutesti nu este concesionata , inchiriata sau arendata.  
  Art.5 Pentru suprafata prevazuta la art. 4 nu exista solicitari de arendare,concesionare 
inchiriere. 
         Art.6 In campania 2011 Consiliul Local Sutesti, prin reprezentantul  legal CODREANU 
CRISTIAN , primar al comunei va depune la centrul judetean APIA cerere de sprijin  pentru 
suprafata de 666,36 ha. 
         Art. 7 . Prin grija secretarului comunei , prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta 
publica prin afisare. 

 
 

PRIMAR, 
CODREANU CRISTIAN  

 

 

* *Iniţiator : Codreanu Cristian – primarul comunei Şuţeşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 1 
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SUTESTI NR.15/28.02.2011 

 
 
 

PLAN DE MASURI  
 
 
 

NR. 
CRT 

OBIECTIVUL PROPUS TERMEN RESPONSABIL 

1 Eliberarea zonelor acoperite de 
gunoaie si prevenirea depozitarii 
gunoaielor pe suprafata izlazului 

PERMANENT VICEPRIMAR 

2 Curatirea izlazului de resturi 
vegetale , ciulini, urzica moarta , 

etc 

15.05.2011 VICEPRIMAR 

3 Distrugerea musuroaielor de 
cartita si /sau rozatoare 

30.04.2011 VICEPRIMAR 

4 Fertilizarea suprafetelor de izlaz cu 
ingrasaminte organice 

Martie  VICEPRIMAR 

 


