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Romdnia
Judeful Suceava
Comuna Pdltinoasa
Consiliul local

HoTAnAnr
privind plqunatul pe teritoriul comunei Plltinoasa

Consiliul local al comunei Pdltinoasa;
Avdnd in vedere numeroasele sesizdri ale cetdfenilor cu privire la distrugerea culturilor
acestora de cdtre crescdtorii de animale, c6t qi pentru refacerea covorului vegetal dupl fiecare
ciclu de plqunat pe islazul comunal;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Pdltinoasa, inregistratd cu nr. 985 din
19.02.2014;
- Raportul de specialitate al Compartimentului agricol, inregistrat cu nr. 1.383 din
12.03.2014;
- avizul Comisiei de specialitate pentru administrafia publicl locald, juridicS, apdrarea
ordinii gi liniqtii publice, a drepturilor cetSfenilor, inregistrat cu nr. 1.584 din
24.03.2014;
in conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 3412013 privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor
permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. l8/1991;
- Ordinul nr. 22612003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitdlii de
imbundtdlire qi exploatare a pajigtilor la nivel nalional pe termen mediu qi lung;
- art. 6, alin. (a) qi art. 10, alin. (3) din Ordinul al MADR nr. 54412013 privind
metodologia de calcul al incdrcdturii optime de animale pe hectar de pajigte;
- art.Z, alin.(Z); art.3, alin.(l); art.8 gi art.28, alin. (1) din O.G.nr.2l2AU, privind
regimul juridic al contravenfiilor, aprobati prin Legea nr.18012002, cu modificdrile gi
completdrileulterioare;
^In temeiul
prevederilor 36 alin. (2) lit. c); alin. (6) lit. a) pct.9 qi art. 45, alin. (l) din
Legea nr. 215/2001 privind administra(ia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi

completdrileulterioare'

"
Art.l (l)

orARA grn:

Se stabilegte perioada de pdgunat

pe teritoriul comunei Pdltinoasa in intervalul

- l5 octombrie.
(2) Accesul animalelor bolnave pe pdqune este interzis.
(3) Pentru refacerea covorului vegetal dupd fiecare ciclu de p6gunat, incepdnd cu
data de 16 octombrie a anului in curs pdn6 la data de 14 mai a anului urmitor, pdgunatul pe intreg
teritoriul comunei Pdltinoasa este interzis.
Art.2 Pdgunatul animalelor pe mirigti, printre culturi, ardturi, terenuri cu insdm6nldrile de
toamnd gi vii este interzis.
Art.3 (1) Nerespectarea condi{iilor de p6qunat stabilite prin prezenta hotdr6re se
considerd contraven(ie, dacd nu sunt sdv6rgite astfel inc6t potrivit legii penale sd constituie
15 mai

infracfiuni gi se sanclioneazil cu amendd contravenfionali dup6 cum urmeaz6:
0 pdqunatul neautorizat sau introducerea anfufialeldr pe pajigti in afara perioadei stabilite pentru
p59unat, cu amendl de la 500 lei la 1.500 lei;

