ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VALEA DOFTANEI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea raŃională şi menŃinerea potenŃialului de
producŃie a pajiştilor de pe raza comunei Valea Doftanei,pentru anul 2013 si in continuare

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeŃul Prahova:
Având în vedere expunerea de motive din data de 29.03.2013 formulată de 14 consilieri
locali ai Consiliului Local al comunei Valea Doftanei;
łinând seama de faptul că la această dată pajiştile alpine proprietatea comunei Valea
Doftanei nu au cadastru şi nu sunt înscrise în cartea funciara ;
łinând cont de unele prevederi legale ce nu au fost abrogate de Legea nr.214/2011 şi care
nu contravin acesteia,cuprinse în următoarele acte normative:
- Strategia privind organizarea activităŃii de îmbunătăŃire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naŃional,pe termen mediu şi lung,aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii,AlimentaŃiei
şi pădurilor nr.226/2003,modificată şi completată;
- Legea zootehniei nr.72/2002,modificată şi completată;
- Legea nr.347/2004-Legea muntelui:
În temeiul prevederilor art.36,alin (2),lit.c coroborat cu alin.(9) şi ale art.115,alin(1) ,
lit.b,coroborate cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.(1) Pentru punerea în valoare şi folosirea optimă a pajiştilor în anul
2013,consiliul local va încheia contracte de păşunat cu crescătorii de animale,conform
legii ,în baza cererilor formulate de crescatorii de animale ,persoane fizice şi juridice.
(2). Întinderea suprafeŃei de păşunat atribuită prin contractele de păşunat se va
stabili în funcŃie de numărul animalelor fiecărui crescător de animale,persoane fizice sau
juridice,dovedită cu fişe de evidenŃă eliberate de medicul veterinar de circumscripŃie,
adeverinŃe eliberate de acesta sau cu adeverinŃe eliberate de Primăria comunei Valea
Doftanei,compartimentul agricol.

(3) Contractul de păşunat se încheie pe baza cererii formulate de crescătorii de
animale aprobate de Consiliul Local Valea Doftanei,care va fi însoŃită de documentele
prevăzute la alin.(2) care confirmă efectivul de animale deŃinut de solicitant.
(4). Criteriile care vor sta la baza aprobării cererilor vor fi stabilite de consiliul, local
prin hotărâre pe baza unei analize făcute asupra acestora.
(5). Modelul cadru al contractului de păşunat este cel anexă nr.1 la prezenta
hotărâre.
(6). La data încheierii contractului de păşunat ,Consiliul Local Valea Doftanei va
pune la dispoziŃia crescătorilor de animale ,planul de amenajare şi gospodărire al
pajistei,care va fi anexa a contractului .
(7). PreŃul contractului îl reprezintă taxa de păşunat stabilită, prin hotărâre, de
consiliul local într-o sedinŃă viitoare.
(8). Păşunatul cu efective de animale pentru care se încheie contracte de păşunat
se va face numai pe pajiştile identificate în anexa nr.2n la prezenta hotărâre.
(9). Perioada anului 2013 în care se realizează păşunatul pe anul 2013 este 20 Mai30 Septembrie.
(10). Nu se va permite păşunatul pe pajiştile proprietatea privată a comunei Valea
Doftanei cu un efectiv de animale care să depăşescă 1 U.V.M./ha.
(11). Stabilirea numarului de U.V.M.-uri prin care se va calcula suprafaŃa pentru care
se va încheia contractul de păşunat se va face potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Având în vedere faptul că suprafaŃa de pajişte din proprietatea privată a
comunei Valea Doftanei,depăşeşte necesarul crescătorilor de animale din localitate,pot
încheia contracte de păşunat şi crescători de animale din localităŃile limitrofe comunei.
(2). Contractul de păşunat pentru crescătorii prevăzuŃi la alin.(1) se încheie pe baza
cererii formulate de crescătorii de animale aprobată de Consiliul Local Valea Doftanei,care
va fi însoŃită de documentele prevăzute la art.2, alin.(3) care confirmă efectivul de animale
deŃinut de solicitant.Cererea va fi însoŃită şi de avizul primăriei de la domiciliul/sediul
solicitantului prin care se arată imposibilitatea acesteia de a asigura păşunatul pe raza
administrativ-teritorială de competenŃă.
Art.3. În cazul contestării veridicităŃii datelor privind efectivele de animale deŃinute
de către un solicitant ,personalul din cadrul Compartimentului agricol-cadastru,va verifica
şi la faŃa locului animalele solicitantului şi va încheia un proces verbal din care să rezulte
numărul de animale ce urmeză să păşuneze.Acesta se va încheia în două exemplare,unul
pentru solicitant şi unul pentru Consiliul Local Valea Doftanei.Procesul verbal va sta la
baza stabilirii întinderii suprafeŃei de păşunat.
Art.4. Crescătorii de animale care încheie contracte de păşunat cu Consiliul Local
al comunei Valea Doftanei precum şi alŃi crescători interesati în scopul cresterii septelului
în localitate se vor organiza si constitui o asociaŃie de păşunat a animalelor în cursul
anului 2013 în vederea încheierii începând cu anul 2014 a contractului de concesiune prin
atribuire directa .

Art.5. Neducerea la indeplinire a prevederilor art.4 va conduce la organizarea unei
licitatii în conditii de transparenta ,nediscriminare ,tratament egal ,recunoastere reciproca
a tuturor agentilor economici interesati ,in conditiile Legii 214/2011 şi a altor reglementari
legale in materie.
Art.6.(1). Lucrările de întreŃinere şi îmbunătăŃire a pajiştilor proprietatea privată a
comunei Valea Doftanei şi aflate în administrarea consiliului local se vor face cu fonduri
din bugetul local şi prin contribuŃia crescătorilor de animale care le folosesc şi care au
încheiat contractul de pasunat in anul 2013.
(2). Lucrările se vor executa pe fiecare trup de pajişte,conform unui program de
acŃiuni tehnice întocmit prin grija primarului comunei Valea Doftanei ,împreună cu
specialisti in domeniu şi potrivit unui studiu care va cuprinde elemente din anexa la
prezenta hotarâre.
(3). RecepŃia lucrărilor tehnice se vor face de către o comisie formată din
personalul Compartimentului Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Valea Doftanei şi Comisia pentru Agricultură din cadrul Consiliului
Local al comunei Valea Doftanei.
Art.7. EvidenŃa contractelor de păşunat ,va fi gestionată de Biroul FinanciarContabil,reprezentanŃii compartimentului cadastru-agricol fiind obligaŃi să furnizeze toate
datele şi informaŃiile necesare urmăririi acestor contracte.
Art.8.(1). Taxa de păşunat stabilită potrivit art.2,alin(5) din prezenta hotărâre se va
achita în două rate,după cum urmeză:
1.Rata I-a la data încheierii contractului de păşunat
2.Rata a II-a până la data de 25.07.2013.
(2). Nerespectarea termenelor de plată atrage după sine calcularea de penalităŃi de
întârziere calculate portrivit legislaŃiei în vigoare.
Art.9.(1). ToŃi deŃinătorii de animale au obligaŃia de a colabora cu medicul veterinar
competent teritorial,pentru identificarea individuală (crotaliere) a fiecărui animal din
gospodărie,fără de care acestea nu vor fi admise pe păşunile comunei.
(2). Pentru a se preîntâmpina transmiterea unor boli,organele sanitar-veterinare vor
identifica starea de sănătate a animalelor înaite de intrarea la păşunat şi vor aviza intrarea
acestora pe păşuni.
Art.10.(1) În vederea asigurării tranzitării localităŃii Valea Doftanei a animalelor în
transhumanŃă se stabileşte următorul traseu de trecere:
-DJ 102 I-Baraj Paltinu-Cheia Teşilei-Ghimpoasa-Setu-Varianta Teşila-Drăgănescu-Varianta
Trăisteni-Valea Seacă-DJ 102I-Pasul Predeluş.
(2) Animalele în transhumanŃă nu au voie să staŃioneze pentru odihnă mai mult de
12 ore pe raza localităŃii,stabilindu-se ca punct de odihnă-Gura Orjogoii.ÎnsoŃitorul animalelor are
obligaŃia de a informa Primarul comunei Valea Doftanei de efectuarea tranzitării şi a lua avizul
pentru staŃionare.

Art.11. (1) În cazul în care crescătorul de animale,persoană fizică sau juridică ce
are încheiat contract de păşunat cu Consiliul Local Valea Doftanei vinde animalele,taxa prevăzută
în contractul de păşunat se plăteste pe întregul an, cu dreptul de a fi înlocuite cu alte animale din
aceeasi specie.
(2) În caz de moarte a animalelor, taxa se va încasa numai pentru timpul cât
animalele au păsunat,după constatarea făcută prin proces verbal de comisia prevăzută la
art.6,alin(3) din prezenta hotărâre.
Art.12. Prezenta hotărâre va fi completata prin hotarare a consiliului local cu alte
prevederi necesare punerii acesteia in aplicare şi va fi comunicată prin grija Biroului de
AdministraŃie Publică Locală, InstituŃiei Prefectului judeŃului Prahova,Biroului CadastruAgricol,Biroului Financiar-Contabil şi va fi făcută publică prin afişare şi pe site-ul comunei Valea
Doftanei.
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