ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA SANTĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 9/2014
privind unele măsuri de organizare a păşunatului
Consiliul local al comunei Santău, întrunit în şedinţă ordinară la data de
03.02.2014,
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre a primarului
comunei Santău, precum şi raportul comisiei de specialitate;
În temeiul art. 4 şi art. 5 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 5 alin. 1, art. 6 şi ale art. 14, alin.
1, lit. a din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991;
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b şi c, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Perioada de păşunat pe raza comunei Santău, pe păşunile
comunale este 1 mai – 1 noiembrie.
Art. 2. – Se interzice persoanelor particulare să constituie turme de oi,
miei sau cirezi de vite şi să păşuneze cu acestea pe păşune sau alte terenuri ale
consiliului local fără contract de închiriere sau concesiune.
Art. 3. – Se interzice introducerea animalelor la păşunat, pe terenurile
agricole, fâneţe, pajişti şi păşuni, în afara perioadei stabilite sau fără acordul
scris al proprietarilor de teren.
Art. 4. – Se interzice circulaţia pe terenurile agricole (arabil, fâneţe şi
păşuni, etc.) cu orice mijloc de transport, inclusiv atelaje care cauzează
deteriorarea acestora, precum şi distrugerea acestora prin cosit sau alte mijloace.
Art. 5. – Faptele săvârşite la art. 2, 3 şi 4 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă între 500 – 1500 lei şi plata pagubei provocate.
Art. 6. – Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către
primar, împuterniciţii acestuia, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de
Interne.
Art. 7. – Amenzile aplicate în baza prezentei hotărâri se fac venit la
bugetul local.

Art. 8. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Santău.
Art. 9. – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul
Satu Mare, Postului de Poliţie locală Santău şi se va face publică prin afişare.
Santău, 03.02.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Hodorog Gheorghe-Coriolan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Raţ Lorena-Anca

