
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA /

JUDETULPRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de pasunat si recoltarea masei verzi pe

pasunile si fanetele proprietatea Municipiului Campina si stabilirea chiriei si
taxelor aferente recoltarii masei verzi si pasunatului

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.7.430/19 februarie 2021 al
membrilor Comisiei de specialitate buget, finante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea
Regulamentului de pa$unat, recoltarea masei verzi pe pasunile si fanetele proprietatea
Municipiului Campina si stabilirea chiriei si taxelor aferente recoltarii masei verzi si
pasunatului;

Tinand seama de:
- raportul nr.7.432/19 februarie 2021, promovat de Serviciul administratie

publica locala, agricol, relatii cu publicul din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.7.510/19 februarie 2021, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, administrarea domeniului public si privat
si agricultura;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.7.511/19februarie2021;

fn baza Hotararii nr.l87/23 decembrie 2020 a Consiliului Judetean Prahova
privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole si a pretului mediu al ierbii
obtinuta de pe pasuni si fanete, pentru anul fiscal 2021, Tnregistrata la Primaria
Municipiului Campina cu nr.945/l 1 ianuarie 2021;

In raport de prevederile art.6, alin.(5), art.9, alin.(2), (2'), (2^) si alin.(7^) din
Ordonanta de Urgenta nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pasuni si fanetelor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr.l8/1991, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile:
- Ordinului nr.544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de

animale pe hectar de paji$te,
- art.l6, alin.(2), alin.(4), lit.(a), (b) si (c) din Legea nr.32/16 ianuarie 2019 a

zootehniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de

tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.6, alin."b" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;



Consiliul Local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de pa$unat si recoltarea masei verzi de pe
pasunile si fanetele proprietatea Municipiului Campina si stabilirea chiriei si taxelor
aferente recoltarii masei verzi si pasunatului, conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2.(l) - Se aproba constituirea Comisiei in vederea analizarii cererilor
privind inchirierea prin atribuire directa a suprafetelor de faneata proprietatea
Municipiului Campina, avand urmatoarea componenta:

1. d-na Lupu Livia - Rodica - consilier local - presedinte;
2. dl.Marcu Florin - consilier local - membru;
3. reprezentantul Serviciului A.D.P.P. - membru;
4. reprezentantul Directiei Politiei locale - membru;
5. reprezentantul Directiei economice - membru;
6. Croitoru Aura - consilier Serviciul A.P.L., Comp. Agricol - membru;
7. Iordache Gabriela - consilier Serviciul A.P.L., Comp. agricol- secretar (fara

drept de vot).
(2) - Functionarii publici din cadrul compartimentelor mentionate mai

sus vor fi desemnati prin dispozitia Primarului Municipiului Campina.
(3) - Comisia va lucra legal m prezen|a a minim 3 (trei) membri.
(4) - In caz de paritate a voturilor, votul pre$edintelui va fi decisiv.
(5) - Comisia constituita analizeaza si cererile pentru pasunatul

animalelor pe islazurile Municipiului Campina.
Art.3. - Cu data prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea H.C.L.

nr.l05/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de pa^unat, recoltarea masei
verzi de pe pasuni si fanetele proprietatea Municipiului Campina si stabilirea taxelor
aferente pasunatului si recoltarii masei verzi, modificata si completata prin H.C.L.
nr.59/26.04.2018.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- DirecJiei economice;
- Directiei Politia locala a Municipiului Campina;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

Presedinte de sedin^a, Contrasemneaza,
Consilier,; SecretarGeneral,

Dumitrache Liviu MoldoVeanu Elena

Campina, 25 februarie 2021
Nr.30



ANEXA
la H.C.L. nr.30/25 februarie 2021

Presedinte de sedinta,
Consilier,

Dumitrache Liviu

REGULAMENTUL
DE PA$UNAT $I RECOLTARE A MASEI VERZI DE PE PASUNILE SI

FANETELE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CAMPINA SI STABILIREA
CHIRIEI SI TAXELOR AFERENTE RECOLTARII MASEI VERZI SI

PASUNATULUI

CAPITOLUL I: DISPOZIJH GENERALE

Art.l. - (1) Pasunile si fanetele proprietatea Municipiului Campina situate in
intravilan, sunt suprafete destinate producerii de furaje, iarba si alte plante erbacee pentru
animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin pasunare si cuprind urmatoarele terenuri:

a) suprafetele de pasune cu destina{ia de izlaz, care sunt utilizate pentru
pasunatul bovinelor si caprinelor;

b) suprafetele de fanete disponibile folosite pentru recoltarea de masa verde si
producerea de furaje (fan);

(2) Prezentul regulament reglementeaza norme privind pasunatul bovinelor
si caprinelor pe pasunile cu destina{ia de izlaz,proprietatea Municipiului Campina, precum
si norme in vederea exploatarii suprafetelor cu destinatia faneata prin recoltarea masei verzi
$i producerea de furaje.

(3) Suprafetele de pasuni si fanete, proprietatea Municipiului Campina
pentru care se reglementeaza masuri prin prezentul regulament sunt identificate conform
Anexei nr.l laprezentul regulament.

(4) Pentru suprafetele prevazute in Anexa nr.l la regulament, se aplica,
prevederile Legii nr.32/2019 a zootehniei cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si prin asimilare, prevederi cuprinse in O.U.G. nr.34/2013, cu modificarile si completarile
ulterioare, deoarece acestea sunt situate in intravilanul localitatii, dar si in Amenajamentul
Pastoral aprobat la nivelul Municipiului Campina.

(5) Pasunile si fanetele de pe raza unitatii administrativ teritoriale se
incadreaza in categoria terenurilor cu destinatie agricola, cu productivitate mijlocie, starea
actuala a acestora fiind afectata de eroziuni ale solului (terenuri cu inclinatie mare) si
impaduriri necontrolate.

(6) In functie de starea actuala a pasunilor si fanetelor se stabilesc
urmatoarele productii disponibile de masa verde :

- pentru suprafetele cu destinatia de izlaz pentru bovine se stabileste o productie
disponibila de masa verde de 2 tone/ha;

- pentru suprafetele destinate recoltarii prin cosire a fanetei se stabileste o capacitate a
masei verde de 2 tone/ha ;

- pentru suprafetele cu destinatia de izlaz pentru caprine se stabileste o productie
disponibila de masa verde de 0,5 tone/ha, avand in vedere ca pe acestea se afla si tufaris;

(7) Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezinta produsul dintre
productia anuala disponibila de iarba si pretul mediu al ierbii de pe pasuni si fanete,
transmis de Consiliul Judetean Prahova.

(8) Chiria pentru suprafetele de faneata si taxa pentru pasunat sunt prevazute
in Anexa nr.2 la prezentul regulament.

Art.2. Lucrarile de intre{mere si imbunata^ire a pasunilor si fanetelor proprietatea
Municipiului Campina aflate in administrarea Consiliului Local se vor efectua de catre
crescatorii de animale care le folosesc.



Art.3. (1) Conform legii, pentru punerea in valoare a pasunilor si fanetelor aflate in
domeniul privat al Municipiul Campina si pentru folosirea eficienta a acestora, Municipiul
Campina, prin primar, in conformitate cu hotararile consiliului local, in baza cererilor
crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE.
membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social/punctul de lucru pe teritoriul
localitatii, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor
Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru suprafetele de pasuni si fanete disponibile, proportional cu efectivele de
animale detinute in exploatatie, pe o perioada de 7 ani.

(2) Contractele de inchiriere prin atribuire directa aflate in perioada de
valabilitate se pot modifica prin act aditional, in cazul aparitiei unor modificari legislative
care impun aceasta, precum si ori de cate ori se modifica, prin Hotararea Consiliului
Judetean Prahova pretul mediu ale produselor agricole si a pretului mediu al ierbii obtinuta
de pe pasuni si fanete sau dupa caz, in situatia modificarii capacitatii masei verzi, in functie
de starea fizica a suprafetelor.

(3) Asociatiile crescatorilor locali, grupurile de producatori locali, persoanele
juridice cu sediul social/punctul de lucru pe teritoriul Municipiului Campina cu care se
incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa trebuie sa fie legal constituite inainte de
data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. Entitatile infiintate cu cel putin
un an inainte de data depunerii cererii au drept de preemtiune, cu conditia de a face dovada
desfasurarii de activitate economica specifica domeniului respectiv.

(4) Asociatiile crescatorilor de animale, persoanele juridice cu sediul social pe
teritoriul Municipiului Campina care solicita incheierea de contracte de inchiriere pentru
pasunile si fanetele aflate in domeniul privat al localitatii depun un tabel cu membrii
asociatiei, crescatorii locali de animale avand un numar de animale inscrise in Registrul
national al exploatatiilor care asigura incarcatura minima.

Art.4. (1) Anual, crescatorii de animale prezinta la Oficiul Agricol o adeverinta
eliberata de medicul veterinar competent teritorial, din care sa rezulte numarul de animale
pe care il detine.

(2) 7i^and seama de condiJiile de clima ^i sol ale municipiului Campina,
pentru asigurarea nutreJului necesar animalelor, perioada de pasunat pe pasunile cu
destinatia izlaz incepe pe data de 01 mai si se incheie pe data de 30 septembrie.

Art.5. Suprafetele care se utilizeaza pentru producerea de fan se vor cosi in
momentul optim pentru a se asigura cantitatea maxima de nutrienti.

CAPITOLUL II: MODALITAJILE DE EXPLOATARE A PASUNILOR SI
FANETELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CAMPINA

Sectiunea 1. Invoitul animalelor pe pasunile cu destinatia de izlaz.

Art.6. (1) Pasunatul bovinelor si caprinelor se va efectua numai pe izlazurile:
Poligon - Belciu, Voila si Pacuri - Slobozia.

(2) Perioada de pasunat incepe pe data de 01 mai $i se incheie la data de
30 septembrie, fiind interzis cu desavarsire intrarea pe izlaz a animalelor in afara perioadei
mentionate.

(3) Accesul pe pasune a animalelor bolnave si necrotaliate este interzis.
(4) In cazul in care, in randul efectivelor de animale invoite pe izlaz apar

animale bolnave, detinatorii acestora au obligatia sa se adreseze organelor sanitar -
veterinare si sa transmita in cel mai scurt timp Oficiului agricol, avizul eliberat de acestia.

(5) Se interzice crescatorilor de animale introducerea animalelor la pasunat in
cazul excesului de umididate a pasunii.

(6) Invoirea animalelor se face pe baza cererii formulata de crescatorii de
animale, persoane fizice sau juridice, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social
pe teritoriul localitatii, avand animalele inscrise in RNE, situa{ie dovedita cu adeverinta



eliberata de cabinetul veterinar, cererea fiind vizata si cu datele din Registrul agricol, care
confirma efectivul de animale depnut de solicitant.

(7) Cererile pentru animalele care vor pasuna pe izlazurile Municipiului
Campina, se pot depune pana la data de 15 martie a fiecarui an.

(8) Nu vor fi luate in considerare cererile formulate de crescatorii de animale
care figureaza cu datorii la bugetul local (chirie/taxa pentru exploatare terenuri
pasune/fanete).

(9) Cererile prevazute la alin.(6) si documentele anexate acesteia se analizeaza
de comisia constituita in vederea analizarii cererilor persoanelor fizice si juridice, crescatori
de animale, in baza criteriilor stabilite in Anexa nr.3 la prezentul regulament.

(10) Cu ocazia analizarii cererilor, comisia va tine seama de capacitatea
maxima de pasunat in raport de suprafetele izlazului, astfel incat sa se asigure exploatarea
rationala a acestor pasuni cu destinatia de izlaz.

(11) Pentru pa$unatul animalelor pe pa$unile cu destinatia de izlaz se percepe
o taxa, stabilita de consiliul local, pe cap de animal, determinata in raport de capacitatea de
pa$unat/productia disponibila de masa verde sj de pre{ul mediu al masei verzi stabilit de
Consiliul JudeJean Prahova.

(12) Situatia animalelor care vor pasuna pe suprafetele de pasune cu destinatia
de izlaz, proprietatea Municipiului Campina, se va transmite Directiei economice, pe baza
tabelului inaintat de catre Oficiul Agricol din cadrul Primariei Municipiului Campina.

(13) Taxa pentru pasunat se achita la casieria Directiei Economice, pana la
data de 30 septembrie a fiecarui an, in doua transe, dupa cum urmeaza: pentru lunile mai -
iulie - pana la data de 30 iulie, pentru lunile august - septembrie - pana la data de
30 septembrie.

(14) Neplata la termen a taxei atrage majorari de intarziere conform legislatiei
in vigoare.

^

Sectiunea 2. Inchirierea prin atribuire directa a fanetelor.

Art.7. (1) Terenurile fanea{a (destinate recoltarii masei verzi si producerii de fan) se
pot inchiria prin atribuire directa, in conditiile art.3 din prezentul regulament, crescatorilor
de animale persoane fizice sau persoane juridice, pe o perioada de 7 ani, pe baza cererii
formulata de crescatorii de animale, persoane fizice saujuridice avand animalele inscrise in
RNE, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social in Municipiul Campina.
Cererea va fi vizata de catre reprezentantul Oficiului agricol care confirma efectivul de
animale inscris in registrul agricol, aceasta fiind insotita de adeverinta emisa de cabinetul
veterinar competent teritorial.

(2) Cererile paentru suprafetele libere de contract se pot depune pana la data de
15 martie a fiecarui an.

(3) Nu vor fi luate in considerare cererile formulate de crescatorii de animale
care figureaza cu datorii la bugetul local (chirie/taxa pentru exploatare terenuri
fanete/pasune).

(4) Cererile prevazute la alin.(l) si documentele anexate acesteia se analizeaza
de comisia constituita in vederea analizarii cererilor persoanelor fizice si juridice, crescatori
de animale, in baza criteriilor stabilite in Anexa nr.3 la prezentul regulament.

(5) Pentru folosinta terenului se percepe o chirie prevazuta la pct.l din Anexa
nr.2 la regulament, stabilita in functie de capacitatea de recoltare prin cosire a fanetei si
pretul mediu al masei verzi comunicat de Consiliul Judetean Prahova.

(6) Suprafetele de faneata inchiriate prin atribuire directa crescatorilor de
animale pentru recoltarea masei verzi si producerea de furaje (fan) se determina in raport cu
disponibilul de suprafata detinut in proprietate de Municipiul Campina si avand in vedere si
numarul de animale al crescatorului inregistrat in RNE.



(7) Dreptul de folosin|a se reglementeaza prin incheierea unui contract de
inchiriere prin atribuire directa, intre par|i, conform modelului prevazut in Anexanr.4 la
prezentul regulament.

(8) Crescatorii de animale care au incheiate contracte de inchiriere pentru faneata
nu pot subinchiria suprafetele de terenuri care fac obiectul contractului. Subinchirierea
totala sau partiala este interzisa, sub sanctiunea rezilierii contractului.

Art.8. Evidenta contractelor privind fanetele va fi gestionata de Directia economica
in vederea incasarii chiriei, iar prin reprezentantii Oficiului agricol se asigura verificarea
respectarii conditiilor privind folosirea terenului.

Sectiunea 3. Masuri privind intretinerea pasunilor si fanetelor

Art.9. (1) Lucrarile de intretinere a pasunilor si fanetelor si a utilitatilor zoopastorale
se vor efectua de crescatorii de animale care le folosesc, dupa cum urmeaza :

- curatirea de musuroaie, de vegetatia ierboasa si lemnoasa nevaloroasa si
pietre ;

- nivelarea terenului;
- imprastierea dejectiilor ramase in urma pasunatului;
- strangerea resturilor vegetale si a gunoaielor.

(2) Taierea si interventiile prin taieri de orice fel a pomilor fructiferi sau a altor
specii de arbori/arbusti aflati pe pasune (izlaz si faneata) se face cu acordul scris al Primariei
Municipiului Campina - Serviciul A.D.P.P., iar materialul lemnos rezultat va fi valorificat
de catre primarie, prin Serviciul A.D.P.P.

(3) Crescatorii de animale au obligatia sa respecte toate prevederile si
procedurile ce decurg din legislatia privind protectia mediului.

Art.lO. 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.ll. 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 municipiului.

Art.l2. Este interzisa depozitarea gunoaielor de orice fel pe pasuni si fanete (izlaz si
faneata).

Art.l3. Este interzisa arderea vegetatiei uscate a pasunilor si fanetelor, in scopul
curatirii acestora.

Art.l4. Constituie contraventii urmatoarele fapte:
Incalcarea dispozitiilor legale privind utilizarea de catre crescatorii de animale a

pasunilor si fanetelor proprietatea Municipiului Campina se sanctioneaza conform
prevederilor Legii zootehniei nr.32/2019, modificata si completata sau conform dispozitiilor
O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pasuni si fanetelor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.l8/1991, dupa
caz.

Art.l5. Se imputerniceste Directia Politia locala a Municipiului Campina sa
constatate contraventiile si sa aplice sanctiunile.

Art.l6. Prevederile art.l4 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile
O.G. nr.2/2001 privind regimuljuridic al contraventiilor, modificata si completata.

Art.l7. Prezentul regulament nu se aplica cererilor formulate de crescatorii de
animale, persoane fizice sau juridice, ce au ca obiect concesiunea pasunilor si fanetelor
aflate in proprietatea privata a Municipiului Campina, acestea urmand a fi analizate si
solutionate prin hotarare adoptata de consiliul local, conform dispozitiilor legale aplicabile
in materie.



ANEXANR.1
la Regulamentul de pasunat si recoltare amaseiverzi
pe pasunile si fanetele proprietatea Municipiului Campina
si stabilirea chiriei si taxelor aferente recoltarii masei verzi
si pasunatului

SUPRAFEJELE DE PASUNI SI FANETE CU DESTINAJIA DE
IZLAZ $I FANEJE, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CAMPINA

Nr. crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Denumire bun

Teren fanea{a, pct.
"La Popescu"
Teren faneaja,
Calea Doftanei
Teren fanea{a,
Calea Doftanei
Teren fanea|a,
"La Coman"

Teren faneaja,
"La Milu"

Teren fanea{a,
"La CAP"

Teren fanea{a,
"Parcela Goaga

Nicolae"
Teren fanea{a,
"Pod Telega"
Teren fanea{a,
"Zamfirescu"
Teren faneaja,

"Zaharia"
Teren fanea{a,

"Contori"
Teren fanea{a,

"Proprietar
necunoscut"

Teren fanea|a,
"Rezervoare"
Teren fanea|a,
"Al.Popasului"
Teren faneata

"Sandru" '

Teren fanea{a,
"Pacuri nr.50"
Teren fanea|a,
Spital Voila

"Livada de meri"
Teren fanea{a,
Spital Voila

Elemente de
identificare

T43, P2000
partial

T43, P2000
partial

T7,P196

T7,F214

T5,P110

T44, P2007

T6, L135/1,F135

T8,F251

T52, P2620

T12,F362 partial

T7, F202, F203,
F205

T2
L20
A17
T2

L20

Suprafa{a

1.900m.p.

800 m.p.

650 m.p.

2.000 m.p.

1.100m.p.

2.000 m.p.

6.700 m.p.

3.700 m.p.

2.500m.p.

2.000 m.p.

22.000 m.p.

2.500 m.p.

1.350m.p.

340 m.p.

12.500m.p.,
din care:

Loturi: 2.500 m.p.
2.500 m.p.
2.500 m.p.
2.500m.p.
2.500 m.p.

1.000m.p.

52.100m.p.

52.100m.p.



19

20

21

22

23

"Livada de meri"
Teren fanea{a,

Spital Voila
"Livada de peri"
Teren faneaja,
Spital Voila

"Livada mica meri"
Continuare "Livada

mica meri"
Teren fanea|a,

"Livada Starber"
Teren faneata

Str.Tarnava Mare
TOTAL

T3
L49

T2
L22

T2
A23
T3
L75

T7,F187

11.60Qm.p.

16.400m.p.

5.885m.p.

12.600 m.p.

16.500m.p.

230.225 m.p.
23,0225 ha

Suprafetele de pasune cu destinatia de izlaz
(bovine)*

1

2

3

Teren izlaz Poligon -
Belciu

Teren izlaz Voila

Teren izlaz Pacuri -
Slobozia

Suprafetele de pasun
(ca

1

2

Teren izlaz Poligon

Teren izlaz Pacuri -
Slobozia

T9, P289, P290,
P291, P304

TOTAL

T7, Pt 162
T7, P 163
T7, Pt 164
T7,Ptl65
T7, Ptl66

T7,P 167
T7,Ptl67/l

TOTAL

T20, P605
TOTAL

16,00ha

16,00 ha

30,00 ha

30,00 ha

6,96 ha
6,96 ha

e cu destinatia de izlaz
irine)

T10,P311, P
320

TOTAL
T19, Pt585
T20, Pt 607

TOTAL

5,53 ha

5,53 ha
8,00 ha
9,42 ha

17,42 ha
*Suprafetele de pasune cu destinatia de izlaz sunt conform Anexei nr.5 - Situatia

terenurilor ocupate de izlazuri" din Legea nr.l65/2013 privind masurile pentru fmalizarea
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist in Romania.



ANEXA NR.2
la Regulamentul de pasunat si recoltare a raasei verzi

pe pasuniIe si faneteIe proprietatea Municipiului Campina si
stabilirea chiriei si taxelor aferente recoltarii masei verzi si
pasunatului

CHIRIA PENTRU SUPRAFETELE DE FANEATA SI
TAXELE PENTRU PA$UNAT

1. Chiria pentru atribuirea in folosinta a fanetelor:
- 300 lei/ha/an

Conform Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr.l87/23 decembrie 2020, pretul
mediu al ierbii obtinuta de pe pasuni si fanete, pentru anul fiscal 2021, este in valoare de
0,15 lei/kg, iar calculul s-a facut pentru o productie anuala de 2 tone/ha (2000 kg x
O,151ei/kg = 3001ei/ha/an).

2. Taxa pentru invoitul animalelor pe pasunile cu destina{ia de izlaz:
a) Pentru bovine (vaci, juninci, tauri):

Categoria de
folosinta

Pasune

Taxa
lei/cap/luna

2021

251ei

Taxa
lei/cap/
5 luni
mai -

septembrie
2021

125 lei
Calculul s-a realizat pentru o productie anuala de 2 tone/ha.
Taxa pentru invoitul animalelor - bovine (vaci, juninci, tauri) pe pasunile cu

destinatia de izlaz se incaseaza pentru o perioada de 5 luni, respectiv 1 mai -
30 septembrie (300 lei^ia/an : 12 luni = 25 lei/luna).

b) Pentru caprine:

Categoria
de

folosinta

Pasune

Taxa
lei/cap/luna

2021

6,25 lei

Taxa
lei/cap/
5 luni
mai -

septembrie
2021
311ei

Calculul s-a realizat pentru o productie anuala de 0,5 tone/ha (500 kg x 0,15 lei/kg =
75 lei/ha/an). Taxa se incaseaza pentru o perioada de 5 luni, respectiv 1 mai - 30
septembrie (75 lei^ia/an : 12 luni = 6,25 lei/luna).

Chiria si taxele stabilite conform prezentei anexe se modifica in functie de pretul
mediu al ierbii obtinuta de pe pasuni si fanete stabilit prin Hotarare a Consiliului
Judetean.



ANEXANR.3 ' ; -.
la Regulamentul de pasunat si recoltare a masei verzi

pe pasunile si fanetele proprietatea Municipiului Campina si
stabilirea chiriei si taxeIor aferente recoltarii masei verzi si
pasunatului

CRITERII STABILITE IN VEDEREA fNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE
DIRECTA A FANETELOR PENTRU RECOLTAREA MASEI VERZI SI

PRODUCEREA DE FURAJE (FAN)

1. In vederea inchirierii, dupa caz, crescatorii de animale persoane fizice sau
persoane juridice, trebuie sa asigure incarcatura optima de minimum 0,3 UVM/ha si sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba vechime in cresterea animalelor de cel putin 5 ani dovedita cu
inscrierea animalelor in Registrul National al Exploatatiilor si Registrului agricol al
Municipiului Campina, cu exceptia tinerilor fermieri crescatori de animale;

b) sa aiba sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de
proprietate/inscrisuri de la registrul comertului sau documente de identitate pe raza
Municipiului Campina;

c) sa fie legal constituite inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea
directa a contractelor de inchiriere, in cazul asociatiilor crescatorilor de animale, grupurilor
de producatori, persoanejuridice, dupa caz;

d) sa nu dispuna de alte terenuri pasune si faneata proprietatea Municipiului
Campina, inchiriate sau concesionate.

2. Nu vor fi luate in considerare cererile formulate de crescatorii de animale care
figureaza cu datorii la bugetul local (chirie/taxa pentru exploatarea terenurilor
faneata/pasune), precum si ale celor pentru care exista reclamatii verificate si confirmate cu
privire la nerespectarea regimului de pasunat.

3. Suprafetele de faneata inchiriate prin atribuire directa crescatorilor de animale
pentru recoltarea masei verzi si producerea de furaje (fan) se determina proportional cu
efectivele de animale si in raport de disponibilul de suprafata detinut in proprietate de
Municipiul Campina, conform urmatorului tabel:

Nr.
crt.

1.

Denumire pajiste

Faneata

Suprafata
-ha-

1*

Productia
de masa

verde
(t/ha)

2

Nr. minim de animale
pentru care se atribuie

suprafata
bovine/ovine/caprine

- 1 vaca
-2o i
- 2 capre

In situatia in care suprafata totala a fanetei solicitata prin cererile depuse depaseste
disponibilul, suprafata atribuita se limiteaza la maxim 2 ha, chiar daca in raport de numarul
de animale rezulta atribuirea unei suprafete mai mari.

In cazul in care, dupa solutionarea cererilor conform criteriile stabilite ramane
disponibil de suprafata, se analizeaza si cererile crescatorilor de animale care detin alte
terenuri fanete proprietatea Municipiul Campina inchiriate sau concesionate, precum si a
celor care nu au o vechime de cel putin 5 ani in cresterea animalelor, cu conditia sa faca
dovada inscrierii acestora in Registrul National al Exploatatiilor (RNE) si Registrul agricol
al Municipiului Campina.



ANEXANR.4
la Regulamentul de pasunat si recoltare a masei verzi
pe pasunile si fanetele proprietatea Municipiului Campina
si stabilirea chiriei si taxelor aferente recoltarii masei
verzi si pasunatului

CONTRACT DE INCHIRIERE
faneata pentru recoltarea masei verzi

Nr. din

I. PARTILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL CAMPINA, cu sediul in Campina, B-dul Culturii, nr.l8, jude{ul

Prahova, reprezentat prin: Primarul Municipiului Campina - Moldoveanu Ioan - Alin $i
Secretar General - Moldoveanu Elena, in calitate de proprietar

si
Dl./dna domiciliat/a in Municipiul Campina, judetul

Prahova, str , nr , cu BI/CI seria , nr _,
C.N.P , eliberat de , la data de , pe de alta parte in calitate
de crescator de animale.

Avand in vedere cererea nr formulata de ;
In baza Regulamentului de pasunat si recoltare a masei verzi de pe fanetele permanente

proprietatea municipiului Campina, aprobat prin HCL.nr /

II. OBIECTUL SI pretuI CONTRACTULUI
Art.l. Municipiului Campina pune la dispozitia crescatorului de animale suprafata

de ha faneaJa situata in Municipiul Campina, Pct , in vederea recoltarii masei
verzi $i producerea de furaje (fan) necesare pentru hrana animalelor - bovine/caprine/ovine
detinute de susnumitul, in conditiile achitarii chiriei datorate, in suma totala
de lei/ha/an. Suprafata va fi repartizata pe teren de catre reprezentantii Oficiului
Agricol.

Art.2. Chiria pentru recoltarea masei verzi si producerea de furaje (fan) se achita la
casieria Directiei Economice, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an, in doua transe,
dupa cum urmeaza: pana la data de 30 iulie, respectiv pana la data de 30 septembrie.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Contractul de inchiriere prin atribuire directa a suprafetei (pentru recoltarea

masei verzi si producerea de furaje - fan), se incheie pe o perioada de 7 ani.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5. Proprietarul terenului are urmatoarele drepturi si obligatii:
- sa predea in teren suprafata, indicand crescatorului de animale limitele acesteia;
- sa incaseze chiria pentru folosirea suprafetei de fanea^a la termenul stabilit, conform

prezentului contract;
- sa urmareasca folosirea fanetei exclusiv pentru recoltarea masei verzi $i producerea

de furaje (fan);
- sa controleze suprafetele puse la dispozitie, verificand respectarea obligatiilor

asumate de crescatorul de animale.
Art.6. (l) Crescatorul de animale are urmatoarele drepturi si obligatii:



- sa prezinte anual la Oficiul Agricol o adeverinta eliberata de medicul veterinar
competent teritorial, din care sa rezulte numarul de animale pe care il detine;

- sa nu cedeze nimanui, in tot sau in parte dreptul de folosinta asupra terenului;
- sa plateasca chiria pentru folosirea suprafetei de faneaJa stabilita in condi{iile

precizate la art. 1 din prezentul contract;
- sa respecte suprafaJa specificata in contract asa cum a fost repartizata pe teren;
- sa pastreze in buna stare si sa nu depoziteze gunoaie, resturi menajere sau alte

materiale pe lotul de fanea{a atribuit sau pe alte pasuni;
- sa nu circule cu mijloace de transport inclusiv atelaje, care ar putea deteriora

suprafe{ele de pa$une/faneata;
- sa nu realizeze amenajari/constructii de niciun fel pe suprafata de faneata;

- sa realizeze lucrari de imbunatatire a calitatii solului, cu informarea prealabila a
primariei si pe baza acordului acestei institutii;

- sa foloseasca suprafata de faneata numai in scopul in care a fost inchiriata;
- taierile si interventiile prin taieri de orice fel a pomilor fructiferi sau a altor specii

de arbori/arbusti aflati pe pasune (izlaz si faneata) se face cu acordul scris al Primariei
Municipiului Campina - Serviciul A.D.P.P., iar materialul lemnos rezultat va fi valorificat
de catre primarie, prin Serviciul A.D.P.P.

(2) fn cazul reducerii numarului de animale, suprafata prevazuta in contract se
reduce proportional cu numarul de animale detinute.

V. PENALITATI
Art.7. Neplata la termen a chiriei atrage majorari de intarziere conform legislatiei in

vigoare.
Art.8. in cazuri de forta majora: ploi abundente, seceta, inundatii, crescatorul de

animale se obliga sa respecte interdictiile stabilite de specialistii agricoli privind recoltarea
de masa verde si producerea de furaje (fan), chiar daca aceste interdictii sunt in timpul
perioadei pentru care crescatorul de animale a achitat chiria.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.9. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:
a) inainte de termenul stipulat la art.3, prin acordul partilor contractante;
b) in cazul in care nu mai detine animale, contractul inceteaza de drept cu instiintare

prealabila a crescatorului;
c) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, situatie in care contractul inceteaza

de drept, fara a fi necesara instiintarea prealabila;
d) cand interesul public o impune, prin denuntare unilaterala de catre proprietarul

terenului, cu o notificare prealabila cu cel putin 30 de zile inainte ;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre chirias, prin reziliere de

catre proprietarul terenului, situatie in care contractul inceteaza de drept cu o notificare
prealabila cu 30 de zile inainte;

f) prin renuntarea chiriasului la dreptul sau, situatie in care acesta este obligat sa
anunte proprietarului terenului intentia sa, cu 30 zile inainte.

VII. ALTE CLAUZE
Art.lO. Orice modificare a contractului se face prin act aditional insusit de ambele

parti.
Art.ll. Refuzul sau intarzierea nejustificata la plata chiriei, atrage executarea silita

cu ajutorul organelor de specialitate.



Art.l2. Neintelegerile ivite intre parti, pe parcursul derularii contractului se vor
solutiona pe cale amiabila, iar in caz contrar partea nemultumita se poate adresa instantei
competente.

Art.l3. Prezentul contract s-a incheiat in 3(trei) exemplare cate unul pentru fiecare
parte.

Municipiul Campina, Crescator de animale,
Administrator public,

Dobre Adrian Florin

Secretar General,
Moldoveanu Elena

Directia economica,
Visan Marius

Directia juridica,
Anton Iulian

Oficiul agricol,
Iordache Gabriela


