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HOTĂRÂRE 
privind modificarea unor prevederi din anexa HCL nr.14/2017  

 
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,  
având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.2125/2018, 
analizând propunerile primarului comunei Unțeni prin Expunerea de motive nr.2126/2018, 

având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
în baza prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.44/2018  
și ale Legii nr.44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,   

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

Art.I. – Prevederi din Anexa Hotărârii Consiliului local nr.14 din 20 februarie 2017  
privind aprobarea Regulamentului pentru pășunile comunei Unțeni, se modifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

” Art. 1 Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile si obligatiile detinatorilor de 
animale privind regimul de pasunat, precum si reguli de exploatare a pasunilor apartinand domeniului 
public al comunei Unteni, prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe 
teritoriul comunei cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă. 

 
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
” Art. 2 Terenurile evidentiate ca pasuni, apartinand domeniului public al comunei Unteni, vor fi 

folosite pentru pasunatul animalelor. In scopul asigurarii unui pasunat rational, pe tot parcursul anului se 
vor stabili efectivele de animale pe trupuri de pasune, prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele 
juridice cu sediul social pe teritoriul comunei, conform anexelor la prezenta.” 

 
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
” Art. 4 Dreptul de folosinta asupra terenurilor pentru pasunat se acorda prin asociaţiile 

crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei,  avand animale inscrise in 



RNE, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. Crescatorii de animale – persoane 
fizice sau juridice vor face dovada inregistrarii la primarie a efectivelor de animale.” 

 
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
” Art. 5 Lucrarile de intretinere a pasunilor, precum si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de 

catre crescatorii de animale care le folosesc prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu 
sediul social pe teritoriul comunei.” 

 
5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”Art. 6 Pentru a ocupa suprafata de pasune repartizata prin contractul cu asociaţiile crescătorilor 

locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei, crescatorilor de animale le este permisa 
traversarea cu animalele pe suprafete de teren din vecinatatea amplasamentului stabilit, in conditiile in 
care nu exista drumuri de acces amenajate.” 

 
6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”Drepturile crescatorilor de animale prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu 

sediul social pe teritoriul comunei 
Art. 8 Crescatorii de animale au dreptul sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea 

lor pasunile care fac obiectul contractului de concesiune prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele 
juridice cu sediul social pe teritoriul comunei.” 

 
7. Articolul 9, punctele 1), 5) și 10) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 
”Obligatiile crescatorilor de animale prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu 

sediul social pe teritoriul comunei. 
1) Sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce  

facobiectul contractului de concesiune cu asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul 
social pe teritoriul comunei.; 
       5)Sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a unora  
dintre acestea, in vederea verificarii si respectarii capacitatii de pasunat in toate zilele perioadei de 
pasunat, precum si la asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei.; 
           10)Sa realizeze pe cheltuiala lor lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a excesului de apa,  
de fertilizare anual. Pentru buna desfasurare a pasunatului responsabilii de turme efectueaza lucrari de 
igienizare a trupurilor de pasune primite in administrare astfel: curatirea suprafetelor de pasuni de 
buruieni, nivelarea musuroaielor, strangerea pietrelor si a resturilor vegetale de pe pasune. Aceste 
obiective se vor realiza prin asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
comunei.”. 

Art.II. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
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