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REGULAMENT DE ORGANIZARE A PĂȘUNATULUI ȘI DE 
EXPLOATARE A PAJIȘTILOR  AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL 

COMUNEI ALUNIŞ, JUDEŢUL PRAHOVA 
 

CAP. I. PRINCIPII GENERALE 
 Art.l. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile si obligațiile 
deținătorilor de animale privind regimul de pasunat precum si reguli de exploatare a 
pășunilor de pe teritoriul administrativ al comunei Aluniş. 
 Art. 2. Regulamnetul stabilește obligațiile deținătorilor de animale, persoane 
fizice si juridice din comuna Aluniş, privind inregistrarea animalelor deținute in 
gospodărie în registrul agricol la registrul agricol, precum si alte drepturi si obligații 
legate de deținerea animalelor. 
 Art.3. Pășunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de pășunat 
considerându-se pășunat clandestin. 
 Art.4. Pentru asigurarea unui pășunat rațional pe tot parcursul anului, se va ține 
cont de capacitatea de pășunat, ciclu de pășunat, încărcătura optimă. Capacitatea de 
pășunat se referă la populația maximă pe care o pajiște o poate susține pe termen 
nelimitat, numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de pășunat de pe un 
hectar de pajiște la care se cunoaște producția de furaje disponibilă. Ciclu de pășunat se 
referă la numărul de zile în care animalele pășunează efectiv pe o suprafață de pajiște, 
precum și timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren și până la introducerea lor 
la pășunat pe aceeași suprafață. 
 Încărcătura optimă se referă la numărul de UVM/hectar(unitate vită mare) 
calculat în funcție de producția vegetală și cerințele nutriționale ale animalelor tară a 
produce daune compoziției floristice și faunei sălbatice. 
CAP. II. ORGANIZAREA PASUNATULUI 
 Art. 5. Pasunatul pe păşunile proprietate privată a localităţii este admis 
deținătorilor de animale inscrise in RNE . 
 Art. 6. Pentru pășunile aflate in domeniul privat al comunei Aluniş, încheierea 
contractelor de inchiriere, pentru suprafețele de pajiști disponibile , se face in baza 
cererilor crescătorilor de animale , persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise 
in RNE proportional cu efectivele de animale deținute in exploatatie , pe o perioada de 
maxim 7 ani, in conformitate cu hotărârile consiliului local. 
 Art.7. Lucrările de întreținere a pășunilor se vor efectua de către crescătorii de 
animale care le folosesc. Condițiile și nivelul acestor lucrări sunt cuprinse în contractul 
de închiriere. 
 Art.8 . Pe tot parcursul anului este interzis pasunatul in afara amplasamentului 
stabilit. 
 Art.9. Sezonul de pasunat incepe la 1 iunie si se desfasoara pana la 31 octombrie 
pentru toate categoriile de animale. 
 Art.10. Este interzis pasunatul pe toata durata anului pe culturile agricole, pe tot 
teritoriul comunei Aluniş. 
 Art.ll. Proprietarul animalelor răspunde de eventualele pagube produse in urma 
pasunatului. 



 Art.12. Este interzisa deplasarea animalelor nesupravegheate la si dinspre pășune 
pe toate drumurile judeţene, comunale si satesti de pe teritoriul comunei. Fiecărui 
deținător de animale ii revine obligația ca dimineața si seara sa insoteasca animalele 
inspre si de la pășune. 
 Art. 13. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie 
contravenție si se sancționează conform prevederilor cap. IX din prezentul Regulament. 
CAP.III. FOLOSIREA PAJIȘTILOR 
 Art.14. Cat dureaza perioada de pasunat, 160 zile, pășunile constituie singura 
sursa de aprovizionare a animalelor cu nutret verde: aproximativ 60% din producția 
animalelor se obține in perioada de pasunat.Ca urmare a întreținerii animalelor pe 
pășune se obțin producții mari de lapte, carne, lana, etc., la un preț scăzut, de aceea una 
dintre masurile care concura la obținerea unor producții ridicate si de calitate este 
folosirea raționala a acestora. 
CAP. IV. TEHNICA PASUNATULUI 
 Art. 15. Un rol important il are trecerea animalelor de la alimentația de iarna la 
cea de vara prin respectarea unor masuri ca: 

- nutrețul verde va intra in hrana astfel ca la cantitati normale sa se ajunga după 8-
10 zile; 

- este indicat ca pasunatul sa inceapa când plantele au inaltimea de 10-15 cm pentru 
pășunile cu ierburi de talie joasa si 18-22 pentru cele cu talie înalta, mai exact 
când producția medie atinge 0,5 kg/mp fitomasa pentru plantele cu talie joasa si 
lkg/mp pentru plantele cu talie înalta. 

CAP. V. DURATA PASUNATULUI 
 Art. 16. Aceasta perioada este influențată de foarte multi factori dintre care: 

- Perioada de vegetație a pajiștilor, textura solului, expoziție, inclinatie, folosirea 
cu animale,amenajari si alti factori; 

- Durata zilnica de pasunat este de 8-9 ore pe zi pentru a si asigura necesarul de 
hrana de pe pășune; 

- Pe perioade de intemperii ar trebui sa se pasuneze in 2-3 reprize a cate 3-4 ore 
fiecare; 

- Frecventa pasunatului in zona noastra este de 4-6 cicluri de pasunat. 
CAP.VI. OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE ANIMALE  
 Art.17. Deținătorii de animale, persoane fizice si persoane juridice cu ultimul 
domiciliu sau reședința in comuna Aluniş , sunt obligații: 
 -sa înregistreze la RNE si registrul agricol efectivele de animale; 
 -sa actualizeze datele declarate RNE si Compartimentul Registrul Agricol, banca 
de date si evidente funciare agricole, cadastru in cazul in care s-a schimbat numărul 
efectivelor de animale; 
 -sa nu lase nesupravegheate animalele pe pășune; 
 -sa achite amenda in cazul in care incalca prevederile prezentului regulament. 
CAP. VII. OBLIGAȚIILE PASTORILOR SI RESPONSABILILOR DE TURME 
 Art.18. Pastorii sau responsabilii de turme sunt obligati: 

- Sa respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de pasunat si 
amplasamentul de pasunat; 

- Să evite pășunatul cu număr mare de animale care depășește capacitatea de 
pășunat pentru a preveni restricționarea creșterii speciilor de plante tipice zonei 
și care se înmulțesc prin autoînsămânțare, pierderea calității și a diversității 
vegetație naturale și seminaturale; 

- Răspunde civil, contravențional sau penal pentru pagubele produse de animalele 
lasate nesupravegheate; 

- Răspunde solitar pentru pagubele produse de animale din neglijenta sa. 
 
 



CAP.VIII. OBLIGAȚIILE CONSILIULUI LOCAL 
 Art.19. Sa acorde sprijin prin compartimentul agricol și cadastru de specialitate 
in evaluarea pagubelor produse de animale. 
 Art.20. Sa aplice sancțiuni impotriva celor care nu respecta prevederile 
prezentului Regulament. 
CAP.IX. SANCȚIUNI SI CONTRAVENȚII 
 Art.21. In contextul prezentului Regulament constituie infracțiune următoarele 
fapte: 
- distrugerea unor culturi care au alta destinație, prin pasunat, cosit sau pe alta cale 
precum si pasunatul pe suprafețe de teren ce aparțin altor proprietari fara 
consimțământul acestora se pedepsesc conform prevederilor legale in vigoare. 
 Art.22. (1) In contextul prezentului Regulament constituie contravenții 
următoarele fapte: 
    a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de 
pasunat; 
   b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin 
contract; 
   c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute 
in contract; 
   d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele 
decat cele folosite pentru activitati agricole de catre cel care utilizeaza pajistea, cu 
exceptia circulatiei cu orice mijloace de transport in situatii de urgenta generate de 
calamitati, accidente de orice natura, precum si cu autovehicule, motociclete si ATV-uri 
sau mopede in vederea organizarii de activitati sportive, de recreere si turism, cu acordul 
detinatorului sau al utilizatorului, in conditiile legii; 
   e) arderea vegetatiei pajistilor fara respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. 
  (2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1), se sancționează după cum urmeaza: 
• cu amendă de la 500-1.000 lei, faptele prevăzute la lit.a şi lit.d ; 
• cu amendă de la 250-500 lei, faptele prevăzute la lit.b şi lit.c,  
• cu amenda de la 3.000-6.000 lei,faptele prevăzute la lit.e. 
 Art.23. Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 din prezentul Regulament se 
aplica de către personalul angajat în cadrul compartimentului administraţie publică, 
precum si de organele de politie. 
CAP.X. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII  
 Art.24. Pentru prevenirea pasunatului ilegal se pot efectua controale de către 
comisii mixte formate din consilierii locali, lucratorii postului de politie Aluniş, si 
angajați ai primăriei din cadrul compartimentului administraţie publică.  
 Art.25. Amenziile se fac venit la bugetul local . 
 Art.26. Prezentul Regulament se completează cu legislația specifica in vigoare. 
 


