Anexa
la Amenajamentul Pastoral Bors

REGULAMENT
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI SI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR
SI AL PĂŞUNILOR PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI BORŞ

Art.1 – (1) Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de
animale privind regimul de păşunat, precum şi reguli de exploatare a pajiştilor şi păşunilor de pe
teritoriul administrativ al comunei Borş, judeţul Bihor, şi al tuturor terenurilor aflate în proprietatea
publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastoraleasa cum prevede art.6
din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
Art.2 – Regulamentul stabileşte obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi juridice care au
domiciliul sau reşedinţa în comuna Bors, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la
compartimentul Registrul agricol din cadrul Primăriei comunei Borş, precum şi alte drepturi şi
obligaţii legate de deţinerea animalelor.
Art.3 – Păşunatul animalelor pe teritoriul administrativ al comunei Borş se execută numai sub formă
organizată, respectiv stana sau ciurda organizate.
(2) Orice altă formă de păşunat a animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor
prezentului regulament.
(3) Nerespectarea prezentei prevederi constituie contravenţie si se sancţionează conform art.32, alin.
1, litera h din Legea 72/2002- legea zootehniei, modificată şi completată, cu amenda de la 500 la 1500
lei sau conform art.14(1) lit bdin OUG 34/2013 privind organizarea, administratrea si exploatarea
pajistilor permanente cu amenda de la 500-1000 lei ptr persoana fizica si intre 4000 -8000 persoana
juridical.
Art.4 – (1) Anual, păşunatul va începe în jurul lunii mai ale fiecărui an – atât pentru ovine si caprine,
cât si pentru bovine si cabaline. Păşunatul animalelor se va face pe parcele separate pentru fiecare
specie de animale (bovine, ovine si cabaline).
(2) Accesul vitelor in păşunat se permite de la data când se poate asigura hrana pentru animale,
urmând a fi stabilita anual si nu poate depăşi pe parcursul anului 190 zile calendaristice.
(3) Nerespectarea prevederilor din acest articol constituie contravenţie si se sancţionează conform art.
14, alin 2, lit. b din OG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amenda de la
4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică.
Art.5 – (1) Se interzice mentinerea de reproducători cabalini, bovini si bubaline pentru a fi folositi la
monta clandestina.
(2) Nerespectarea prezentei prevederi constituie contravenţie si se sancţionează conform art.32, alin.
1, lit. f din Legea 72/2002- legea zootehniei, modificată şi completată, cu amenda de la 250 la 500 lei.
Art.6 – (1) Se interzice accesul animalelor domestice de orice specie pe terenurile agricole proprietate
privata fără aprobarea scrisă a proprietarului terenului, indiferent de anotimp, de starea de umiditate a
terenului, dacă este cu recoltă, fără recoltă sau pârloaga, dacă animalele sunt în turma sau izolate.
(2) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie conform art.14(1) lit.a si se
sancţionează conform art14(2) lit b din OUG 34/2013, cu amenda de la 500- 1000 lei pentru persoane
fizice respective cu amenda de la 4000-8000 lei ptr. persoane juridice.

Art.7 – (1) Bovinele, caprinele, ovinele, cabalinele nu pot circula libere si nu pot să pască
nesupravegheate pe câmp în nici o situaţie.
(2) Proprietarii de animale au obligaţia de a da animalele in ciurdă organizată sau stâna, caz in care
păstorul de animale este răspunzător pentru pagubele provocate iar condiţiile privind angajarea
răspunderii pastorului vor fi cuprinse si detaliate in contractul de ciurdă sau stână, atât pentru
pagubele produse culturilor agricole sau fâneţelor de pe terenurile limitrofe terenurilor din contract; in
contract se vor menţiona următoarele : tarlaua, suprafaţa aferenta si vecinătăţile.
(3) Responsabilii de turme sunt obligaţi:
a)să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat;
b) răspunde material pentru pagubele produse de animalele lăsate la grija lui;
c) răspunde material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa angajaţilor săi;
d) răspunde material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate la grija lui;
e) are obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţiri pe trupurile de păşune primite în administrare după
cum urmează: - curăţirea suprafeţelor de păşuni de buruieni, spini si vegetatie lemnoasa; - nivelarea
muşuroaielor; - strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe păşunea închiriată; - schimbarea
coşarelor din trei în trei zile si mentinerea curateniei, dupa desfiintarea stanei; - administrarea de
ingrasaminte chimice si organice.
(4) Se interzice schimbarea locului de păşunat închiriat/concesionat prin migrarea pe alte păşuni.
(5) Animalele care nu se dau in primire păstorului îl fac răspunzător pe proprietarul lor care va suporta
rigorile prezentului regulament.
(6) Prevederile prezentului articol sunt valabile pe tot parcursul anului, nerespectarea acestora
constituie contravenţie, conform art. 14, alin 2, lit. b din OG nr. 34/ 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana
fizică, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică.
Art.8 – (1) Pentru creşterea răspunderii organizatorilor de stână, cât si pentru a proteja interesele
proprietarilor de terenuri din vecinătatea tarlalelor pe care se păşunează, organizatorii de stână vor
depune o garanţie stabilita de Consiliul Local Bors.
(2) În cazul in care eventualele pagube, dovedite, constatate si evaluate, depăşesc cuantumul garanţiei,
se va aduce la cunoştinţa acest fapt organelor de conducere ale asociaţilor de crescători contractante,
urmând ca acestea să reţină din drepturile băneşti cuvenite să le primească organizatorul de stână sau
ciurdă, iar pentru organizatorii de stână care nu sunt membrii ai asociaţiei se va urma procedura
legala.
Art.9 – (1) Organizatorii de stână vor respecta cu stricteţe numărul de animale pentru care se încheie
contractul de stână si care vor fi trecute, pe propria răspundere, in registru de evidenta a animalelor.
(2) Pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol se aplică o taxă suplimentare de către
crescătorul de animale, de 100 lei pentru fiecare cap de animal înregistrat tardiv.
(3) Reprezentanţii autorităţii locale pot efectua, ori de cate ori considera necesar si oportun, prin
dispoziţie a primarului, controale la stână pentru verificarea efectivelor de animale.
Art.10 – (1) Nu este admisă introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite
prin contract.
(2) Nerespectarea prevederilor din acest articol constituie contravenţie si se sancţionează conform art.
14, alin 2, lit.c din OG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente, cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amenda de la 2.000
lei la 4.000 lei pentru persoana juridică.
Art.11 – (1) Pentru a se evita deteriorarea păşunilor şi pajiştilor se interzice categoric schimbarea
locului de păşunat închiriat, prin migrare pe alte păşuni sau terenuri. Încălcarea acestei prevederi
constituie contravenţie, conform art. 14, alin 2, lit. b din OG nr. 34/ 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana
fizică, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică.

Art.12 – (1) Păşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, râturi, ogoare, mirişti etc), decât cele prevăzute în
contractul de închiriere/concesiune, se consideră păşunat ilegal, fără acordul scris al proprietarului /
arendaşului de teren.
(2) În cazul în care transferul animatelor de la locul de înnoptare, la locul de păşunat se face pe
drumurile publice, deţinătorii de animale sunt obligaţi să le însoţească, astfel încât să nu fie
obstrucţionată circulaţia vehiculelor pe aceste drumuri.
(3) Nerespectarea prevederile prezentului articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului, constituie
contravenţie, conform art. 14, alin 2, lit. b din OG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv
cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică.
Art.13 – (1) Se interzice păşunatul pe drumurile de exploatare, răzoarele dintre terenurile agricole
proprietate privată iar păşunatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate realiza
decât pe terenuri proprietate privată proprie sau cu acordul scris al proprietarului/arendaşului de teren.
(2) Încălcarea prevederile prezentului articol constituie contravenţie, conform art. 14, alin 2, lit. b din
OG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente cu amenda de
la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru
persoana juridică.
Art.14 – (1) Creşterea pe lângă stână a altor animale (păsări, porci etc. ) , de către fermieri, precum 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 păşunilor iar incălcarea prevederilor din prezentul aliniat
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică,
respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică.
(2) Proprietarii de stână sunt obligaţi să deţină în jurul stânei doar câini care poartă jujeu.
(3) Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform
legislaţiei în vigoare, sau a metişilor din aceste rase.
(4) Câinii ciobăneşti care dovedesc o agresivitate crescută faţă de oameni, riscând să pună în pericol
siguranţa, sănătatea sau integritatea corporală a necunoscuţilor, vor fi purtaţi în lesă sau cu botniţă în
locurile frecventate de oameni.
(5) Pentru paza stânei şi târlei, la fel ca şi pentru proprietăţile particulare, se pot utiliza câini agresivi
faţă de om, cu condiţia ca accesul lor în afara perimetrului să fie împiedicat.
(6) Nerespectarea prevederilor din prezentul articol, respectiv ale aliniatelor de la 2 la 6 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 250 lei la 500 lei.
Art.15 – (1) Proprietarii de stânei sunt obligaţi să semnalizeze existenţa stânelor de la cel puţin 100 m
şi să delimiteze perimetrul în care accesul public este prohibit.
(2) Proprietarii de stâne sunt obligaţi să posteze pancarte informative la hotarele păşunii, în toate
punctele de acces pentru public: drumuri, poteci, trasee turistice.
(3) Pancartele vor afişa în mod obligatoriu: numele, adresa şi numărul de telefon al proprietarului
stânei. numele ciobanilor angajaţi, numărul de câini care însoţesc turma semnul distinct purtat de
câinii ciobăneşti. modul în care persoanele străine trebuie să se comporte atunci când tranzitează
păşunea orice altă informaţie pe care proprietarul o consideră utilă.
(4) Ciobanul are obligaţia de a linişti câinii în prezenţa trecătorilor iar orice responsabilitate pentru
acţiunile agresive nejustificate ale câinilor ciobăneşti revine ciobanului care însoţeşte turma.
(5) Ciobanul are obligaţia de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează prea mult de turmă, cu
excepţia cazurilor în care protejează turma.
(6) Proprietarii câinilor au următoarele obligaţii: să deţină carnet de sănătate pentru fiecare câine să
deparaziteze câinii periodic să vaccineze căţeii să vaccineze câinii împotriva turbării (rabiei) să
asigure hrana adecvată fiecărui câine.
(7) Obligaţiile menţionate în prezentul articol cu privire la câini subzistă şi în perioada de iernare a
turmelor.

(8) Nerespectarea prevederilor din prezentul articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amenda de la 250 lei la 500 lei.
Art.16 – (1) Se interzice circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje,
decât cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea.
(2) Nerespectarea prevederile prezentului articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului, constituie
contravenţie, conform art. 14, alin 2, lit. b din OG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică,
respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică.
Art.17 – (1) Se interzice folosirea suprafeţelor destinate păşunatului în alte scopuri (procurare de
furaje etc) iar nerespectarea prevederile prezentului articol, care sunt valabile pe tot parcursul anului,
constituie contravenţie, conform art. 14, alin 2, lit. b din OG nr. 34/ 2013, cu amenda de la 500 lei la
1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana
juridică.
(2) Păşunile nou înfiinţate sau supraînsămânţate vor fi folosite în primul an numai pentru cosit.
Art.18 – (1) Pentru utilizarea raţională a păşunii se va calcula încărcătura optimă la ha conform
Ordinului nr. 544/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale per hectar de pajişte.
(2) Utilizatorii de pajişti au obligaţia sa respecte încărcătura minima de animale pe hectar de 0,3/
UVM , cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.19 – (1) Pentru punerea in valoare a pajiştilor aflate in domeniul privat al comunei Borş şi
folosirea eficienta a acestora, in conformitate cu hotărârile consiliului local, in baza cererilor
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise in R.N.E. se vor încheia
contracte de închiriere, in condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu
efectivele de animale deţinute in exploataţie, pe o perioada de maximum 7 ani.
(2) În baza hotărârii consiliului local al comunei Borş, pana la data de 31 martie a fiecărui an,
consiliul locale ale comunei va dispune cu privire la iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor.
(3) Anual, pana la data de 31 martie, primarul comunei Borş va verifica respectarea încărcăturii de
animale/ha/contract, in corelare cu suprafeţele utilizate, si va stabili disponibilul de pajişti ce pot face
obiectul închirierii ulterioare.
Art.20 – (1) Lucrările de întreţinere a pajiştilor si a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către
crescătorii de animale care le folosesc.
(2) Condiţiile si nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse in contractul de închiriere, întocmit pe baza
contractului-cadru aprobat .
Art.21- Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate privată a comunei Borş
se fac venit la bugetele locale ale comunei .
Art.22 – (1) Este interzisa aprinderea focului pe terenurile agricole sau in locuri de pe care focul s-ar
putea extinde la alte terenuri învecinate, in orice perioada a anului sau situaţie a terenului.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie, conform art.83, din OG
195/2005 privind protecţia mediului, republicata, şi se sancţionează cu amenda de la 100 la 600 lei
pentru persoanele fizice si de la 500 la 3.000 lei pentru persoanele juridice.
Art.23 – În cazul constatarii în gospodăria proprie sau în colectivitatea de animale a unor epizootiisemne, proprietarul, văcarul sau ciobanul au obligaţia de a sesiza imediat medicul veterinar pentru a
aplica măsurile ce se cuvin.
Art.24 – (1) Este interzisa descărcarea gunoiului de grajd, a oricăror materiale si deşeuri de orice fel
pe marginea drumurilor sau pe alte terenuri decât cele proprietate personala sau închiriate ori arendate
( pentru gunoiul de grajd).
(2) Nerespectarea prezentelor prevederi constituie contravenţie si se pedepseşte, conform art. 32, alin.
1, lit. m din Legea nr. 72/2002, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

(3) Fiecare proprietar de animale are obligaţia de a depozita gunoiul de grajd doar pe terenurile
proprietate particulara.
Art.25 – (1) Proprietarii animalelor găsite in păşuni, fâneţe si alte terenuri, fără a avea învoire la
păşunat vor plaţi amenzile si taxele de obor conform prezentului regulament si a legislatiei aplicabile
(2) Pe langa taxelor de obor proprietarii animalelor vor plaţi despăgubiri pentru pagubele produse
conform prevederilor legale si ale prezentului regulament si/sau legislatiei aplicabile .
(3) Animalul/animalele nesupravegheate, depistate pe alte terenuri decât cele destinate păşunatului,
respectiv, fâneţe sau terenuri cultivate, vor fi aduse la oboarele din comuna iar proprietarul sau
organizatorul de stână/ciurda va achita taxa de gloabă după cum urmează: bovine, cabaline adulte
1.000 lei/ cap de animal; mânji şi vitei 250 lei/ cap; ovine inclusiv miei, caprine inclusiv iezi 100
lei/cap; porci/purcei 100 lei/cap.
(4) În cazul in care proprietarul animalului, organizatorul de stână sau de ciurda, din comună, nu se
prezintă pentru achitarea taxei de gloaba in 15 zile, animalele vor fi valorificate prin abator autorizat
iar contravaloarea acestora va intra in bugetul local al comunei.
(5) Animalele al căror proprietari sunt din alte comune, in caz de neprezentare in termen de cinci zile,
vor fi valorificate in aceleaşi condiţii.
(6) Valorificarea animalelor se va face de către o comisie desemnata de primar prin dispoziţie..
Art.26 – (1) Constatarea si aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se fac de către
primarul, viceprimarul sau împuternicitul primarului precum şi de organele de poliţie si ale
autoritatilor desemnate prin legi speciale.
(2) Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art.27 – (1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor.
(2) Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local.
(3) Se afiseaza la sediul si pe site-ul Comunei Bors .
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