
ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHIŞINEU-CRIS 

H O T Ă R Â R E A Nr.6 
Din 23 ianuarie 2013 

Privind aprobarea taxelor de păşunat pe anul 2013. 

Consiliul Local orăşenesc Chişineu - Criş 
Având în vedere : 

- Expunerea primarului, dl.Burdan Gheorghe 
- referatul d-nei Bătrînuţ Laura, consilier în cadrul biroului agricol 
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001,republicată 
- prevederile Legii 72/2002, legea zootehniei, actualizată cu modificările şi completările 

ulterioare 
- 11 voturi pentru şi 3 abţineri din totalul de 14 consilieri prezenţi la şedinţă; 

în temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, privind 
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art . l . - Se stabilesc taxele de păşune pe anul 2013,după cum urmează : 
A. Taxe de păşunat 

Categoria de animale : 
- bovine , cabaline - 37 lei / cap 
- tineret bovin, cabalin - 27 lei / cap 
- ovine şi caprine - 1 6 lei / cap 
- tineret ovin şi caprin - 13 lei / cap 

B. Taxă chirie saivan, padoc 
- depozit furaje - 3,00 lei / mp 

Art.2. - Perioada de păşunat este între 01.mai.2013 - 31.octombrie.2013. 
Art.3. - Se interzice scoaterea din incinta gospodăriilor populaţiei a porcinelor şi 

păsărilor, atât pe păşune cât şi pe locuri publice. 
Art.4. - Pentru păşunatul în zone şi perioade interzise se vor aplica sancţiuni 

conform Legii nr.72/2002 , legea zootehniei, actualizată cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.5. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 
dl.Burdan Gheorghe. 

Red./Dact. 
A.B./A.B. 
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LEGE (A) 72 16/01/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS 

LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 <*actualizata*) 
zootehniei 
(actualizata pana la data de 24 noiembrie 2011*) 

EMITENT: PARLAMENTUL 

*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 24 noiembrie 2011 este 
realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor si completărilor aduse 
de către ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 9 din 
28 iunie 2006; LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 27 iunie 
2007; LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010; LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011. 

ART. 4 2 
(1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu sunt săvârşite în astfel 

de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, săvârşirea de 
către persoanele fizice sau juridice a următoarelor fapte: 

a) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve 
şi puiet de peste, oua de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi oua de viermi de 
mătase, în afară unităţilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la 
r roducatori, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii, precum şi 
introducerea şi utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de 
autorizaţia necesară; 

b) executarea neautorizata a transferului de embrioni sau a insamantarilor 
artificiale pentru alte animale decât cele în proprietate; 

c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice privind efectuarea montei 
şi asigurarea numărului de reproducători masculi folosiţi în staţiuni comunale şi 
puncte de monta naturala sau prin contracte civile; 

d) monta clandestina, constând în folosirea reproducătorilor masculi 
neautorizati la monta femelelor; 

e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi 
înregistrarea animalelor; 

Litera e) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 2 al art. III din 
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 9 din 28 iunie 200 6, publicată în MONITORUL_"c^YciÂl]~nrT 
"5 66 din 30 iunie 2006. 

f) menţinerea de reproducători masculi necastrati cu intenţia de a fi folosiţi 
la monta clandestina; 

g) folosirea unor componente neadecvate sau necertificate calitativ pentru 
fcjricarea de nutreţuri combinate sau de premixturi furajere; 

h) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afară 
perioadei stabilite pentru păşunat; 

i) refuzul de către titularii de pajişti de a participa la întocmirea 
planurilor de exploatare a pajiştilor, împiedicarea sau interzicerea punerii în 
aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea; 

3̂ ,) aerogara; 

Lit. j) a alin. (1) al art. 42 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA 
nr. 214 din 15 noiembrie 2 011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 
noiembrie 2011. 

k) abrogată; 

Lit. k) a alin. (1) al art. 42 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA 
2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 

noiembrie 2011. 

Pagina 1 



LEGE 1AL _72_ 16/01/2002 C.T.C.E. P. Neamţ - LEGIS 

a) cu amenda de la 2 . 500 . 000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 
f) , k) , o) şi p) ; 

b) cu amenda de la 5 . 000 . 000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 
e) , i) Şi n) ; 

c) cu amenda de la 5 . 000. 000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 
d) , h) , j) şi r) ; 

d) cu amenda de la 20 . 000 .000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 
c) , g) Şi m) ; 

e) cu amenda de la 30 . 000 .000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 
a i b) Şi 1) • 

(3) La propunerea primarului din unitatea administrativteritoriala unde s-a 
săvârşit una dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1), consiliul local poate 
transforma cuantumul contravenţiei constatate în zile-munca în folosul 
comunităţii. 

(4) Valoarea unei zile-munca se calculează luându-se ca baza de referinţa 
salariul minim pe economie valabil la acea data. 

(5) Amenzile se fac venit la bugetul de stat şi la bugetul local, după caz. 
(6) Cuantumul amenzilor contravenţionale se indexează periodic prin hotărâre a 

Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, de 
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, de prefecţi şi de personalul abilitat al 
Ministerului de Interne. 

Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele 
ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
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1) organizarea şi punerea în funcţiune de noi exploataţii zootehnice fără 
autorizaţii emise de organele abilitate în acest sens; 

m) poluarea si/sau deteriorarea mediului ambiant; 
n) nerespectarea protecţiei animalelor; 
o) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul, deţinătorul 

sau organul competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat 
a cărui viaţa, sănătate ori integritate corporală este în primejdie; 

p) darea în folosinţa a pajistei, fie pentru păşunat, fie pentru obţinerea de 
producţii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptăţite la pajişte; 

r) utilizarea amenajărilor piscicole în alte scopuri decât creşterea peştilor. 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 



LEGE (A) 72 16/01/2002 C.T.C.E. P. Neamţ - LEGIS 

LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2 0 0 2 (*actualizata*) 
zootehniei 
(actualizata pana la data de 24 noiembrie 2011*) 

EMITENT: PARLAMENTUL 

*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 24 noiembrie 2011 este 
realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor si completărilor aduse 
de către ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 9 din 
28 iunie 2006; ~LEGEA nr. 514 din 29 "decembrie" 2006; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 27 iunie 
2007; LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010; LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011. 

ART. 4 2 
(1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu sunt săvârşite în astfel 

de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, săvârşirea de 
către persoanele fizice sau juridice a următoarelor fapte: 

a) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve 
şi puiet de peste, oua de incubaţie pentru hibrizi comerciali şi oua de viermi de 
mătase, în afară unităţilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la 
r roducatori, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii, precum şi 
introducerea şi utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de 
autorizaţia necesară; 

b) executarea neautorizata a transferului de embrioni sau a insamantarilor 
artificiale pentru alte animale decât cele în proprietate; 

c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice privind efectuarea montei 
şi asigurarea numărului de reproducători masculi folosiţi în staţiuni comunale şi 
puncte de monta naturala sau prin contracte civile; 

d) monta clandestina, constând în folosirea reproducătorilor masculi 
neautorizati la monta femelelor; 

e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi 
înregistrarea animalelor; 

Litera e) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 2 al art. III din 
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 9 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
566 din 30 iunie 2006. 

f) menţinerea de reproducători masculi necastrati cu intenţia de a fi folosiţi 
la monta clandestina; 
~" g) folosirea unor componente neadecvate sau necertificate calitativ pentru 

fcjricarea de nutreţuri combinate sau de premixturi furajere; 
h) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afară 

perioadei stabilite pentru păşunat; 
i) refuzul de către titularii de pajişti de a participa la întocmirea 

planurilor de exploatare a pajiştilor, împiedicarea sau interzicerea punerii în 
aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea; 

i ) a brog a t_a; 

Lit. j) a alin. (1) al art. 42 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA 
nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 
noiembrie 2011. 

k) abrogată; 

Lit. k) a alin. (1) al art. 4 2 a fost abrogată de art . 33, Cap. VI din LEGEA 
nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8Î9~din 21 
noiembrie 2 011. 
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LE'GE (A) 72 16/01/2002 C.T.C.E. P. Neamţ - LEGIS 

1) organizarea şi punerea în funcţiune de noi exploataţii zootehnice fără 
autorizaţii emise de organele abilitate în acest sens; 

m) poluarea si/sau deteriorarea mediului ambiant; 
n) nerespectarea protecţiei animalelor; 
o) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul, deţinătorul 

sau organul competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat 
a cărui viaţa, sănătate ori integritate corporală este în primejdie; 

p) darea în folosinţa a pajistei, fie pentru păşunat, fie pentru obţinerea de 
producţii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptăţite la pajişte; 

r) utilizarea amenajărilor piscicole în alte scopuri decât creşterea peştilor. 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amenda de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 

f) , k ) , o) ş i p ) ; 
b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 

e ) , i) şi n ) ; 
c) cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 

d) , h ) , j) şi r) ; 
d) cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 

c ) , g) şi m) ; 
e) cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. 

sT> b) şi 1) . 
(3) La propunerea primarului din unitatea administrativteritoriala unde s-a 

săvârşit una dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1), consiliul local poate 
transforma cuantumul contravenţiei constatate în zile-munca în folosul 
comunităţii. 

(4) Valoarea unei zile-munca se calculează luându-se ca baza de referinţa 
salariul minim pe economie valabil la acea data. 

(5) Amenzile se fac venit la bugetul de stat şi la bugetul local, după caz. 
(6) Cuantumul amenzilor contravenţionale se indexează periodic prin hotărâre a 

Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, de 
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, de prefecţi şi de personalul abilitat al 
Ministerului de Interne. 

ART. 4 4 
Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele 

ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
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