
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind stabilirea taxelor aferente pasunatului, recoltarii masei ve

si producerii de furaje (fan) pentru anul 2014

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.451/13 iunie 2014 a d-lui consilier Nistor Marian, prin

care propune stabilirea taxelor aferente pasunatului, recoltarii masei verzi si producerea de
furaje(fan) pentruanul2014;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administra^ie publica locala, agricol,
relaJii cu publicul;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fmanJe, programe de fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat, agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Tinand cont de prevederile art.9, alin.(7) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,

administrarea sj exploatarea paji$tilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991;

in conformitate cu prevederile art.5, alin.(4), art.8, alin.(l) si alin.(2) si art.lO din
Ordinul nr.544/2013 privind metodologia de calcul al mcarcaturii optime de animale pe
hectardepaji$te;

in baza adresei nr.l.062/17 martie 2014 inaintata de catre Directia pentru Agricultura
Judeteana Prahova referitoare la Hotararea Consiliului Jude{ean nr.2/22.01.2014 privind
preJul mediu pe kg/masa verde ob{inuta de pe pajisti, valabil pentru anul 2014, inregistrata la
Primaria Municipiului Campina sub nr.6319/19 martie 2014;

in conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si art.ll5, alin.(l), lit."b" din
Legea nr.215/2001 privind administraJia publica locala, republicata;

in temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

Consiliul Iocal al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se stabilesc taxele aferente pasunatului, recoltarii masei verzi si
producerii de furaje (fan) pentru anul 2014, conform ANEXEI care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Taxele se vor mcasa de catre Direc|ia economica, pe baza tabelului
inaintat de catre Oficiul agricol din cadrul Primariei Municipiului Campina.

Art.3. - (1) Se stabile$te data de 1 mai 2014 ca data de incepere a pa$unatului
pentru bovine si caprine.

(2) Ciclul de pasimat se incheie la 30 septembrie 2014 pentru bovine si
caprine.

(3) Terenurile destinate pentru recoltarea masei verzi si producerii de
furaje (fan) se atribuie crescatorilor de animale pe perioada 1 mai - 31 octombrie.

Art.4. - Pa$unatul bovinelor si caprinelor se va efectua numai pe parcelele:
Poligon - Belciu, Voila si Pacuri.

Art.5. - (1) Accesul pe pasune a animalelor bolnave si necrotaliate este interzis.
(2) Crescatorii de animale vor depune la Oficiul agricol documente

care atesta ca animalele din speciile bovine si caprine pentru care solicita suprafete de
pajisti sunt inscrise in R.N.E. (adeverinta eliberata de cabinetul veterinar, iar cererea sa



fie vizata si cu datele din Registrul agricol, care confirma efectivul real de animale
de^inut de solicitant.

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. - Se interzice executarea de constructii sau amenajari de orice fel pe
pasune, in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata.

Art.8. - Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
- pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara

perioadei de pasunat - amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica,
respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanajuridica;

- introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele
stabilite in Anexa - amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana frzica, respectiv cu
amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanajuridica;

- circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu
atelaje, decat cele folosite pentru activitati agricole de cei care utilizeaza pajistea -
amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la
4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanajuridica;

- arderea vegetatiei pajistilor permanente - amenda de la 3.000 lei la
6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei
pentru persoanajuridica.

Art.9. - Pa$unatul categoriilor de animale prevazute in Anexa, pe spa^iile verzi
amenajate de Primarie se sanc^ioneaza cu urmatoarele amenzi:

- bovine adulte - 400 lei/cap;
- bovine tineret sub 2 ani - 250 lei/cap;
- ovine, caprine - 50 lei/cap;
- cabaline - 500 lei/cap.

Art.lO. - Directia Politia locala a municipiului Campina se imputerniceste sa
aplice amenzile prevazute la art.8 si art.9.

Art.ll. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude|ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;

Direc^iei economice;
- Directiei Politia locala a municipiului Campina;

Serviciului administrarea domeniului public sJ privat;
- Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;

Oficiului agricol;
- Mass-mediei locale.

Pr^edinte de sedin^,
msilier,

dI. FratilaNSeverius -

Campina, 26 iunie 2014

Nr.88

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu PauI

CodFP-06-01,ver.l
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TAXELE DE FANEAJA

1. Taxe pentru atribuirea suprafe{eIor de fanea|a:

ANEXA
8 din 29

hte de
onsili
eve

N

14

Categoria de folosinta

Fane^e

Taxa Iei/ha
anu!2014

40

2. Taxe pentru tnvoitul animaIelor pe pasunile cu destinafia de izlaz:

Pentru bovine (vaci, juninci, tauri)

Categoria de folosinta

Pasune - bovine
adulte, tauri
Pasune - bovine tineret

Taxa lei/cap
anu!2014

25

10

Pentru caprine

Categoria de folosinta

Pasune - Poligon si
Pacuri

Taxa Iei/cap
Anul 2014

3

*NOTA: Calculul capacitatii de pasunat sau a incarcaturii optime de animale
(U.V.M./ha) conform O.M. nr.544 din 21 iunie 2013 - privind metodologia de calcul a
incarcaturii optime de animale la ha de pajiste este urmatorul:

I.A. = P.d./(C.i.xZ.p.)
in care:
I.A. - incarcatura cu animale/ha de pajiste, exprimata in U.V.M./ha;
P.d. - productia disponibila de masa verde - kg/ha;
Z.p. - numarul de zile de pasunat intr-un sezon;
C.i. - consumul zilnic de iarba kg/U.V.M.

P.d. = 6.800 kg/ha
Z.p. - 150 zile (in perioadaOl mai - 30 septembrie)
C.i.-65 kg/U.V.M. (conform art.lO, alin.(l) din O.M. 544/2013)

I.A. = 6.800/(65xl50) = 0,69 U.V.M./ha (bovine)
I.A. = 6.000/(9,75xl50) = 4,10 U.V.M./ha (caprine)


