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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

HOTARARE 
 

privind  aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile 
 proprietatea comunei Bănia, pe anul 2014 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre  propus de primarul comunei Bănia, expunerea de motive, raportul compartimentului  

din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Bănia;  

În baza prevederilor OUG nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;  

Având în vedere și prevederile ART. 4, art. 6, art. 8 al.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1064/11.12.2013 ;   

Văzând și Ordinul MADR nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale 
pe hectar de pajişte;  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. c) și al.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 115 al.(1) lit. ,,b” din Legea 
nr.215/2001   privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 – (1) Se aprobă Regulamentul de pășunat pentru pajiștile  proprietatea comunei Bănia, pentru anul 2014, 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.  
 (2) Până la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau privat al 

comunei Bănia se face conform Regulamentului prevăzut la al.(1).   
Art. 2 – Perioada de păşunat pe pajiștile proprietatea comunei Bănia este cuprinsă între  15 aprilie 2014 – 15 

octombrie 2014. 
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi site-ul propriu 

www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
    
Bănia la 28.02.2014 
Nr. 16.  

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Țîncu Ioan 

 
   Contrasemnează 

 Secretar  
   Marin Pavel  
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ANEXA 
La Hotărârea Consiliului Local Bănia  
Nr. 16 din 28.02.2014 

 
 

REGULAMENT DE PĂȘUNAT  
 

pentru pajiștile  proprietatea comunei Bănia, pe anul 2014 
 

Art.1 – Prezentul Regulament de pășunat stabilește drepturile şi obligaţiile adminitratorilor și utilizatorilor 
de pajiști, pentru anul 2014, care au încheiat un contract de închiriere pentru suprafețe de pajiști proprietatea 
comunei Bănia, în vederea asigurării protecției și durabilității acestora, până la întocmirea amenajamentelor 
pastorale.   

Art.2 - Prin utilizator de pajiști se înțelege  crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în 
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau 
de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în 
RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform clasificării statistice a 
activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animală; 

 
Art. 3 – Elementale luate în calcul pentru anul 2014 la stabilirea capacității de pășunat, care reprezintă  

populaţia maximă pe care 1 ha pajişte o poate susţine pe termen nelimitat, sunt:   
a. Producție medie de masă verde - 7 tone/ha sau 1,4 tone/ha substanță uscată;  
b. Durată de pășunat - 180 de zile;  
Art. 4 – (1) Capacitatea de pășunat sau încărcătura optimă de animale/ha, pentru pajiștile proprietatea 

comunei Bănia, pe anul 2014, se stabilește după cum urmează:  
 

Categoria de animale Coeficient de 
conversie   

 
Capete/UVM  Încărcătura 

minimă -
cap./ha- 

Capacitatea de pășunat 
(încărcătura optimă de 

animale) 
-cap./ha- 

Tauri, vaci, alte bovine de mai mult  de 2 
ani, ecvidee de mai mult de 6 luni 

 
1,00 

 
1,00 

 
0.30 0,60 

Bovine 6 luni 2 ani 0,60 1,60 0.48 0,96 
Bovine sub 6 luni 0,40 2,50 0.75 1,50 
Ovine, caprine   0,15 6,60 1.98 3,96 

 
(2) Încărcătura optimă de animale (I.A.) sau capacitatea de păşunat se defineşte prin numărul de animale 

care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe 1 ha de pajişte, la care se cunoaşte producţia de furaje 
disponibilă, şi se stabileşte conform formulei: 

Î.A. = P.d. ÷ (C.i. x Z.p.), 
în care: 

    Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajişte, exprimată în UVM/ha; 
    P.d. - producţia disponibilă de masă verde - kg/ha; 
    Z.p. - număr de zile de păşunat într-un sezon; 
    C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM. 

    [necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau ≈ 13 kg (65:5) substanţă uscată (SU)] 
    (3) Conversia animalelor în UVM se face conform coeficienţilor prevăzuţi în tabelul prevăzut la al.(1).  

 
Art. 5 –  Pentru o utilizare raţională, pajiştile se împart în unităţi de exploatare (U.Ex.) care ulterior se 

împart în tarlale. 
(2) Unitatea de exploatare reprezintă o suprafaţă de pajişte care asigură necesarul de masă verde pentru 

o grupă de animale pe întregul sezon de păşunat. 
(3) Suprafaţa unei unităţi de exploatare se calculează conform formulei: 
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    U.Ex. = N ÷ P.d., 
    în care: 
    N - necesarul de masă verde al grupei de animale care păşunează pe întregul sezon; 
    P.d. - producţia disponibilă a pajiştii (kg/ha masă verde). 
    (4) Suprafaţa unităţii de exploatare rezultată din calcul se majorează cu 10 până la 20 % pentru a 

crea o rezervă de furaje în situaţia în care producţia estimată nu se realizează datorită secetei. 
 (4) Stabilirea numărului de tarlale este necesară pentru a controla densitatea animalelor şi pentru a lăsa 

timp suficient refacerii complete a vegetaţiei până la următorul păşunat. 
Art. 6 -  Pentru stabilirea suprafeței de pajiște care poate fi închiriată fiecărui utilizator, se va lua în calcul 

încărcătura optimă de animale/ha, care poate fi majorată în condițiile prevăzute la art. 5 al.(4) din prezentul 
Regulament.   

Art. 7 -  (1) Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar de 0,3 
UVM, fără  a depăși capacitatea de pășunat.  

    (2) Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la: 
    a) potenţialul economic al pajiştii nu este pe deplin realizat; 
    b) modificarea compoziţiei floristice şi le scăderea productivității;  
    c) înlocuirea unor specii de plante furajere dorite cu altele, fără valoare nutritivă; 
    d) reducerea biodiversitații datorită păşunatului redus. 

    (3) Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la: 
    a) performanţe economice şi productive reduse ale animalelor; 
    b) furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă; 
    c) înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare, cu specii mai puţin valoroase; 
    d) productivitate redusă; 
    e) apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate; 
    f) creşterea costurilor cu furajarea suplimentară; 
    g) îmbogăţirea localizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către animale; 
    h) introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc în mod tradiţional în zonă, 

provenite de la furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe; 
    i) distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi prin transportul de 

furaje suplimentare. 
 
Art. 8 – (1) Mărimea tarlalei depinde de producţia disponibilă de masă verde/hectar de tarla, necesarul de 

furaje al animalelor şi de numărul de zile de păşunat. 
(2) După determinarea numărului de tarlale se ajustează numărul de zile de păşunat pentru a permite o 

durată optimă de refacere în funcţie de viteza de creştere a vegetaţiei. 
(3) La începutul sezonului de păşunat când creşterea vegetaţiei este rapidă sunt necesare cel puţin 20 de 

zile de odihnă iar în ciclurile următoare sau în perioada de secetă sunt necesare cel puţin 30 de zile de odihnă. 
(4) Durata de refacere a vegetaţiei după păşunat se stabileşte în funcţie de specia dominantă de plante 

valoroase, sol, precipitaţii, temperatură, condiţii de secetă, etc. 
Art. 9 -  Planificarea succesiunii de păşunat a tarlalelor se face astfel încât pajiştea să rămână în limitele 

productive stabilite cantitativ şi calitativ, asigurându-se  păşunatul uniform a tuturor tarlalelor. 
Art. 10 – Administratorul pajiștilor proprietatea comunei Bănia are următoarele drepturi:  
a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. 

Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului, în condițiile stabilite prin contractul de 
închiriere;  

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. 
Art. 11 – Administratorul pajiștilor proprietatea comunei Bănia are următoarele obligații:  
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a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul 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. 
Art.12– Utilizatorii de pajiști au următoarele drepturi:  

a. să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de 
închiriere;  

b. să amplaseze pe pajiștile utilizate: 
1. adăposturi pentru animale, anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole pentru mulsul sau tunsul 

animalelor, 
pentru maşini agricole şi utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum şi adăposturi temporare şi 

umbrare pentru animale; 
2.  surse de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţie; 
3. investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei 

pentru consumul propriu al exploataţiei, sub rezerva neafectării exploatării pajiştilor. 
Art.13 – Utilizatorilor de pajiști le revin următoarele obligații:  
a) să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor; 
b) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 
c) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor;  
d) să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar de 0,3 UVM;  
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 practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale; 
g) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită de Consiliul local Bănia;  
h) să reducă numărul de animale pe pajiştile cu arbori, dacă este frecvent afectată coaja copacilor/copaci 

tineri/puieţi. 
i) se evite păşunatul cu un număr de animale care depăşeşte capacitatea de păşunat;  
j) Să asigure toate lucrările de întreţinere a păşunilor;  
k) Să nu introducă pe pajiști alte specii de animale, decât cele stabilite prin contract; 
l) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 
m) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de 

fertilizare, anual; 
n) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
o) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii 

contractului;  
p) să circule pe pajiști numai cu mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, folosite pentru activităţi agricole; 
q) să nu ardă vegetația pajiştilor permanente; 
r) să răspundă pentru pagubele produse de animalele;  
s) să răspundă pentru integritatea şi sănătatea animalelor;  
t) să deţină certificat de sănătate pentru efectivele de animale pe care le păşunează;  
u) să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de pajiști utilizate, după cum urmează: curăţirea de 

buruieni, nivelarea muşuroaielor,  strângerea resturilor vegetale şi a pietrelor etc. 
Art.14 - Se interzice schimbarea locului de păşunat închiriat prin migrarea pe alte păşuni. 
Art.15 - În cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare la locul de păşunat se face pe 

drumuri publice, deţinătorii sunt obligaţi să le însoţească evitând obstrucționarea circulației. 
Art.16 - Creşterea pe lângă stână a altor animale domestice (păsări, porci, etc.) şi a câinilor, este permisă 

numai cu condiţia ca acestea să aibă adăposturi adecvate şi să nu fie lăsate libere pe păşune pentru a evita 
degradarea acesteia. 

Art.17 – (1) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor cu potenţial agresiv ridicat conform legislaţiei 
în vigoare și a câinilor din rase de vânătoare. 

(2) Orice responsabilitate pentru acţiunile agresive nejustificate ale câinilor ciobăneşti revine ciobanului 
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care însoţeşte turma, care are obligaţia de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează prea mult de turmă cu 
excepţia cazurilor în care protejează turma. 

Art.18 - Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine exclusiv 
utilizatorilor care deţin contractele de închiriere a pajiştilor. De asemenea, paza pajiştilor se asigură de către 
utilizatori. 

Art.19 - Utilizatorii de pajişti sunt obligaţi să permită accesul personalului împuternicit pentru controlul 
respectării regimului pastoral sau a normelor tehnice specifice după caz, după ce, în prealabil au fost înștiințați. 
ra. 

Art. 20 - Pentru prevenirea păşunatului timpuriu se vor efectua controale pe păşuni de către echipe formate 
din reprezentanţi ai primăriei. 

Art.21 – Prezentul Regulament poate fi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Bănia 
și se completează cu  prevederile legislației în vigoare.  

 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Țîncu Ioan 

 
     

  
Contabil  

Surulescu Dănilă ________________ 
  

Contrasemnează 
Secretar  

Pavel Marin _______________ 
 


