ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind organizarea activitatii de pasunat si a transhumantei, pe teritoriul orasului Breaza,
pentru anul 2010.
Având în vedere expunerea de motive nr.64022/17.02.2010 formulată de membri ai Comisiei
pentru Agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza;
Tinand seama de :
raportul de specialitate nr.2058/18.02.2010 intocmit de dl. Radu Cristian, reprezentantul
Biroului Agricol-Cadastru;
raportul Comisiei pentru agricultura din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.2059/18.02.2010 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu:
prevederile Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a
pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor nr. 226/2003;
dispozitiile Legii zootehniei nr.72/2002 modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin. (1), (2) lit.”c” coroborat cu alin. (9) si ale art.115, alin. (1)
lit. “b” coroborate cu art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. (1) Toate lucrarile de intretinere si imbunatatire a pajistilor aflate in administrarea
Consiliului Local al orasului Breaza se vor face cu fonduri din taxele de pasunat si faneata si prin
contributia in munca a crescatorilor de animale.
(2)Avandu-se in vedere conditiile de clima si sol ale orasului Breaza, pentru asigurarea
nutretului necesar intregului efectiv de animale din gospodariile populatiei, invoitul bovinelor si
cabalinelor pe islazuri se face incepand cu data de 15 mai si pana la 30 septembrie 2010 .
Art.2. (1)Pasunatul cu efective de ovine si alte specii de animale se face in perioada 25 aprilie31 mai 2010 pentru perioada de primavara, si 20 septembrie -1 noiembrie 2010 pentru perioada de
toamna, pe urmatoarele trupuri: Belia Plai si Turbatu numai pe baza de contract de inchiriere.
(2) Pasunatul de primavara-toamna este permis numai pe baza de contract si cu un efectiv de
animale, la hectar corespunzator normelor zonei Breaza, avand in vedere faptul ca supraincarcarea
diminueaza cantitatea si calitatea fanetelor din vara.
(3) Pasunatul de primavara si pasunatul de toamna se aproba pe baza de cerere
formulata de crescatorii de animale interesati astfel:
- pana la 15 martie pentru pasunatul de primavara;
- pana la 15 august pentru pasunatul de toamna.
Cererea formulata va cuprinde obligatoriu suprafata solicitata si numarul de animale
care urmeaza sa pasuneze. Aceasta se aproba de Primarul orasului Breaza si membrii Comisiei de
specialitate pentru agricultura din cadrul Consiliului Local.
(4) Personalul Biroului Agricol din cadrul Primariei orasului Breaza, verifica la fata locului
animalele declarate de solicitant si incheie proces-verbal din care sa rezulte efectivul de animale ce
urmeaza sa pasuneze. Acesta se incheie in trei exemplare, unul pentru solicitant, unul pentru Biroul
Agricol-Cadastru si unul se va inainta Comisiei pentru Agricultura din cadrul Consiliului Local. Pe
baza aprobarii cererii si constatand ca efectivul de animale declarat este cel real (conform procesului-

verbal incheiat) se incheie contractul de inchiriere pentru pasunatul de primavara, respectiv contractul
de inchiriere pentru pasunatul de toamna.
(5) Taxa de pasunat se datoreaza pe cap de animal (ovina, bovina, caprina, etc.) si se aproba
anual de Consiliul Local.
(6) Sefii de stani particulare nu vor aduce animale la pasunat din alte localitati fara aprobarea
autoritatii administratiei publice locale, iar pentru activitatea de stanarit in perioada 1 iunie-30
septembrie vor inchiria goluri alpine.
Art.3. (1) Pana la intrarea animalelor la pasunat se vor executa pe islazuri urmatoarele lucrari:
curatirea si nivelarea terenului;
defrisarea maracinilor si vegetatiei lemnoase;
strangerea resturilor vegetale si a gunoaielor;
repararea gardurilor de tarlalizare si a instalatiilor zoopastorale.
(2) In acest scop fiecare crescator de animale va presta un numar de zile- munca corespunzator
cu numarul si categoria animalelor invoite, dupa cum urmeaza:
bovine adulte = 3 zile/cap animal;
tineret bovin =1 zi/cap animal;
caprine peste un an = 1 zi pentru 4 animale.
(3) Lucrarile se vor executa pe fiecare trup de pajiste, conform programului de actiuni tehnice
intocmite de Biroul Agricol-Cadastru, aprobat de Primarul orasului Breaza si prezentat Consiliului
Local.
(4) Receptia lucrarilor tehnice se face de catre o comisie formata din specialisti ai Biroului
Agricol impreuna cu membrii Comisiei pentru agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza.
(5) Muncitorii angajati in cadrul Biroului Agricol-Cadastru care raspund si de paza izlazurilor,
sunt obligati sa informeze permanent Primarul orasului Breaza si membrii Comisiei pentru Agricultura
din cadrul Consiliului Local Breaza, cu privire la starea izlazurilor, pasunilor si fanetelor, precum si
orice problema intervenita, menita sa produca prejudicii acestora, in caz contrar fiind direct
raspunzatori.
Art.4. Vegetatia lemnoasa rezultata in urma lucrarilor de intretinere, se va acorda sub forma de
ajutor de urgenta familiilor nevoiase pe baza dispozitiei Primarului orasului Breaza.
Art.5. Crescatorii de animale care, din motive justificate, nu pot efectua volumul de lucrari
stabilit, vor plati contravaloarea acestora cu o taxa de 20 lei/zi.
Art.6. Nu se admit la pasunat animalele ai caror proprietari nu au achitat taxele datorate,
precum si cei care nu si-au respectat in anii precedenti obligatiile care decurg din folosirea pasunilor si
fanetelor.
Art.7.(1) Invoitul animalelor se face pe baza de cerere formulata de crescatorul de animale si
depusa la sediul Primariei orasului Breaza, si respectand incarcatura optima pe fiecare trup.
(2) Evidenta invoirii animalelor si a efectuarii zilelor de lucru pe islazuri si fanete va fi tinuta de
catre Biroul Agricol-Cadastru care la fiecare sfarsit de an va preda Serviciului Financiar-Contabil
tabelele cu cei care nu au efectuat zilele de lucru datorate, pentru a fi trecuti in debit.
Art.8. (1)Toti detinatorii de animale au obligatia de a colabora cu medicul veterinar competent
teritorial, pentru identificarea individuala (crotaliere) a fiecarui animal din gospodarie, fara de care
acestea nu vor fi admise pe pasunile orasului.
(2) Pentru a se preintampina transmiterea unor boli, organele sanitar-veterinare vor verifica
starea de sanatate a animalelor inainte de intrarea la pasunat si vor aviza intrarea acestora pe pasuni.
Art.9. (1) Pasunatul necontrolat pe pajistile orasului Breaza si distrugerea acestora de catre
persoane fizice sau juridice, constituie contraventii si se sanctioneaza conform legii.
(2) Primarul orasului Breaza va imputernici persoanele din aparatul propriu de specialitate care
sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile in conditiile legii.

Art.10. (1) Avand in vedere ca orasul Breaza este tranzitat de animale in transhumanta se
stabileste urmatorul traseu de trecere: intrarea in localitatea Breaza (Podu Vadului)- str. Muncii-Pasune
Turbatu-str. Drum Nou-Cheia Provitei-Pasune Belia Plai spre Talea sau Comarnic.
(2) Animalele in transhumanta nu au voie sa stationeze pentru odihna mai mult de 12 ore pe
raza localitatii, stabilindu-se ca punct, Belia Plai, cu intelegerea scrisa intre proprietarul animalelor si
administratorul pasunii.
Art.11. Tinand seama ca unele suprafete de pajisti ale orasului Breaza pot fi concesionate sau
inchiriate dupa caz, pentru a se evita eventualele neintelegeri privind transhumanta pe teritoriul
orasului, in contractele de concesiune si inchiriere se vor mentiona clauze privind respectarea
prevederilor prezentei hotarari.
Art.12. Membrii Comisiei pentru Agricultura din cadrul Consiliului Local vor verifica cel putin
o data pe an modul in care au fost efectuate incasarile si cheltuielile privind valorificarea fondului
agricol al orasului Breaza si va informa Consiliul Local despre rezultatul verificarii.
Art.13. Primarul orasului Breaza va lua masurile ce se impun, astfel incat cele reglementate
prin prezenta hotarare sa se aplice la nivelul localitatii, raportat si la dispozitiile cuprinse in legile
speciale care au stat la baza stabilirii acestor reglementari.
Art.14. La data adoptarii prezentei se revoca HCL nr.32/29.03.2007 precum si alte prevederi
contrare existente in hotarari adoptate de Consiliul Local Breaza.
Art.15. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala:
Prefecturii Prahova, Biroului Agricol - Cadastru si Serviciului Financiar Contabil.
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