
ROMANIA
JUDETULVALCEA
COMUNA VAIDEENI
CONSILIULLOCAL

HOTARAREANR.14
Privind aprobarea Regulamentului de păşunat valabil pe teritoriul administrativ al

comunei Vaideeni

Consiliul local întrunit în şedinţa ordinara din data de 3003.2018, la care participă un
număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in funcţie;

Văzând că prin votul majorităţii domnul consilier Vinereanu Adrian a fost ales
preşedinte de sedinta;

Luând în dezbatere expunerea de motive şi proiectul de hotarare al Primarului
comunei Vaideeni cu privire la aprobarea Regulamentului de păşunat valabil pe teritoriul
administrativ al comunei Vaideeni;

Raportul de specialitate al compartimentului agricultura, inregistrat sub
nr.1605/03,2018, prin care se propune aprobarea Regulamentului de păşunat valabil pe
teritoriul administrativ al comunei Vaideeni

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vaideeni
În conformitate cu:

- Legea nr.44 din 19,0142018 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea
si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

- Legea nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonantei 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 , cu modificarile si completarile ulterioare

- Ar1.6 alin.5 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea., administrarea Şi exploatarea
lor permanente Şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr 18/1991;
- HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.

34/2013, cu modificările şi completarile ulterioare
- OMAI nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind

organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003.

S-au respectat prevederile art. 7 din Legea nr.52/2002 privind transparenta decizionala
Raportul de avizare pentru legalitate intocmit de secretarul comunei
În temeiul art 45 alin4(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001„ privind

administraţia publica locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 13 voturi “pentru“, adoptă. următoarea:

pairi

HOTARARE:

& Se aprobafRegulamentulde păşunat valabil pe teritoriul administrativ al
comunei Vaideeni, conform anexei care face parte din prezenta hotarare;

Ar_t.2, La data intrării în vigoare a prezentului regulament îsi încetează aplicabilitatea
Hotărârea nr.l 8/28.03.2014 a Consiliul Local al comunei Vaideeni.

M Primarul comunei Vaideeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţă publică prin
afişare şi o va comunica Instituţiei Prefectului * Judeţul Vâlcea,
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|
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ANEXA la HCL nr.14 din 30.03. 2018

REGULAMENT DE PAŞUNAT
valabil pe teritoriul administrativ al comunei Vaideeni, judeţul Valcea

CAP. I DISPOZITII GENERALE
Art. 1. (1) Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile Şi obligaţiile deţinătorilor

de animale privind regimul de păşunat, precum Şi reguli de exploatare a pajistilor din comuna
Vaideeni, judetul Valcea.
(2) Scopul regulamentului este valorificarea optimă a terenurilor, pasuni si fânete , aflate pe raza
administrativ-teritoriala a comunei Vaideni. sprijinirea asociaţiilor patrimoniale ale crescătorilor
de animale si crescătorii individuali,

Art. 2. (l) Legislaţia aplicabilăi
- Legea nr,44 din 19.012018 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2013 privind

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991,

- Legea nr.86/2014 pentru aprobarea 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, cu toate modificarile si completarile ulterioare

- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea Şi exploatarea pajiştilor permanente
Şi pentru modificarea Şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

- OMAI nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor şi al ministrului
administraţiei publice nr, 226/235/2003

— HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.
34/2013, cu modificările Şi completările ulterioare

- Ordonanta Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
- Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Pe teritoriul administrativ al comunei Vaideeni, păşunatul se desfăşoară cu respectarea
prezentului REGULAMENT, indiferent de forma de proprietate a terenurilor (pajistilor) pe care se
desfăsoară păsunat'ul,
(3) Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de deţinere a animalelor se
consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului regulament,
(4) Transhumanţa animalelor pe teritoriul comunei Vaideeni se va face numai cu insotitor şi după
anunţarea în prealabil a persoanelor responsabile cu paza de camp.
Păşunarul cu animalele pe terenurile agricole ale proprietarilor particulari, fără acordul scris al
proprietarilor acestora (contract de arendare, contract de comodat, etc), inregistrat la Primaria
comunei Vaideeni, este interzis.
(5) Acordul trebuie să conţină datele de identificare ale proprietarului terenului, datele de
identificare ale terenului, datele de identificare ale proprietarului de animale şi perioada de
folosinţă pentru care este încheiat acordul,

Art. 3. Îmbunătătirea nivelului de productie si utilizare a pajistilor reprezintă o activitate de
interes national si local, fiind in corelatie directă cu cantitatea si calitatea producţiilor animaliere
obtinute, in principal. din exploatarea speciilor de bovine si ovine,



Art. 4. Pentru punerea în valoare a suprafetelor de pajisti. obiectivul functional fundamental
este sporirea productiei totale de masă verde si a calitatii acesteia, în concordantă cu cresterea
eficientei economice a exploatării animalelor, în special a efectivelor de bovine si ovine.

Art. 5. Crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic si de activitatea zootehnică
desfăsurată, au obligatia de a declara si de a solicita înscrierea în Registrul Naţional al
Exploatatiilor Şi Registml Agricol a efectivelor de animale pe care le detin.

Art. 6. Obiectivele specifice sunt:
- cresterea cantitativă si calitativă a productiei de masă verde si fân pe întreaga suprafată de

păsuni si fânete prin îmbunătătirea structurii floristice,
- cresterea valorii nutritionale a covorului verde, care să asigure &) hrănire echilibrată si

eficientă a diferitelor categorii de animale din speciile bovine si ovine, pentru obtinerea de
produse zootehnice nepoluate si o bună stare de sănătate a animalelor, * aplicarea
tehnologiilor de productie, specifice fiecărei zone naturale.

CAP. II ADMINISTRAREA PAJÎSTILOR.
Art. 7. Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin prezentul regulament următoarele

categorii de terenuri:
a, Pajisti care fac parte din domeniul privat al comunei Vaideeni. se află în administrarea

Consiliului Local Vaideeni si pe raza administrativ teritoriala a comunei Vaideeni:
- Pajistea Ursu in suprafata totala de 220 ha
- Pajistea Ursuletu in suprafata totala de 49,38 ha
- Pajistea Dealul Mare-Frăsinet in suprafata totala de 162,23 ha
- Pajistea Brădătele in suprafata totala de 184, 63 ha
- Pajistea D" ala in suprafata totala de 182,30 ha
- Pajistea Căpăţâna in suprafata totala de 162,44 ha;
- Pajistea Balota in suprafata totala de 150,51 ha;
- Pajistea Căşerie in suprafata totala de 169,80 ha;
- Pajistea Milescu in suprafata totala de 133,82 ha

b, Pajisti care apartin Obstilor de Mosneni legal constituite:
— Pajistea “Asociatia Obstea de mosneni muntele Corsoru” in suprafata totala de

257,34 ha;
- Pajistea Obstii Buciumu-Zavidanu in suprafata totala de 246,87 ha;
- Pajistea Obstii Marita in suprafata totala de 100,30 ha
- Pajistea Obstii Izvoru-Rece in suprafata totala de 382 ha

c. Pajisti care apartin persoanelor fizice si altor persoane juridice neenumerate mai sus in
suprafata totala de cca 2100 ha, din care fanete in suprafata de cca 1900 ha si pasuni in
suprafata de cca 200 ha
Art. 8 (l) Terenurile evidentiate ca pajisti, apartinand Consiliului Local Vaideeni, se

folosesc în exclusivitate pentru păsunat, perdele de protectie a pajistilor, constructii zoopastorale,
lucrări de imbunatatiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajiştilor, excluzand
pajistile din Golul alpin Ursu si Ursulet'u pentru care a fost intocmit Plan Urbanistic Zonal.

Art. 9. (l) Administrarea pajistilor comunei Vaideeni intră în atributiile Consiliului Local,
care stabileste răspunderea directă si nemijlocită a primarului în executarea prevederilor cuprinse în
OUG 34/2013, întocmirea amenajamentului pastoral şi planurile anuale de exploatare a pajistilor
de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 10. ( 1) Până la realizarea amenajamentului pastoral, lucrările de imbunatatire si
exploatare a pajistilor se vor desfasura pe baza prezentului Regulament.

(2) Lucrările de întreţinere Şi îmbunătăţire a pajiştilor se referă la:
. lucrări de regenerare a pajistilor prin însământări si supra însământări executate atât

primăvara, cât si toamna, în functie de conditiile de climă si sol .

. combaterea eroziunii solului Şi respectarea strictă a regulilor de exploatare raţională,

. lucrări de desecare,



. defrişarea vegetaţiei de ponimbar, păducel, alun, măceŞ, feriga, etc
- curăţirea pajiŞtei de pietre Şi resturi vegetale
. adunat şi transportat restuii vegetale
- distrugerea şi curăţarea musuroaielor,
. curătarea de mărăcini, buruieni si de vegetatie arbustiferă nevaloroasă;
» igienizare, intretinerea si repararea surselor de apă;
. fertilizare cu gunoi de grajd/ îngrăşăminte organice;
. jalonarea (marcarea) suprafeţei de păşune închiriată,
- corectarea regimului aerohidric al solului.
. intretinerea drumurilor de acces din pajisti;
. repararea si intretinerea constructiilor zoopastorale de catre locatori

CAP. III. PERIOADADE PAŞUNAT
Art.ll. Data inceperii pasunatulni este de 1 aprilie a fiecarui an, iar data incheierii

pasunatului este de 1 noiembrie a fiecarui an pentru a“istile din zona de deal;
Art.12. Data inceperii pasunatului este de 15 mai a fiecarui an, iar data incheierii

pasunatului este de 25 septembrie a fiecarui an pentru paiistile din zona montana si alpina.
Art.13. Este interzis păşunatul animalelor pe pajistile proprietate privata, altele decat cele

ale proprietarului, pe terenuri cultivate cu plante leguminoase, culturi de cereale sau alte culturi in
teren arabil.

CAP. IV. REPARTIZAREAPAŞUNILOR
Art.”. Repartizarea păşunilor din domeniul privat al comunei Vaideeni se face prin

închiriere prin licitaţie publică sau prin atribuire directă, în funcţie de numărul solicitanţilor, Vor
avea prioritate formele asociative ale crescătorilor de animale din localitatile comunei.

Art.]Si (l) Consiliul Local Vaideeni stabileste, la propunerea comisiei de păşunat, preţul de
concesiune sau închiriere, diferentiat pentru fiecare trup de păsune, în functie de productia si
utilitatile zoopastorale pe care aceasta le oferă.

(2) Chiria pe fiecare lot (parcele) va avea valoarea stabilită de Consiliul Local sau valoarea
rezultata in cazul organizarii unei licitatii şi va fi plătită de către locatar in functie de prevederile
contractului de inchiriere.

Art.16. Excedentul de pajiste poate fi închiriat prin licitatie publică sau atribuire directa de
către Consiliul Local al comunei Vaideeni în baza hotărârii acestuia, crescătorilor de animale din
alte comune care au suprafete insuficiente pentru păsunat la pretul de pornire stabilit de către
Consiliul Local.

CAP.V. AMENAJAMENTUL PASTORAL

& Primarul comunei Vaideeni a inceput demersurile legale pentru întocmirea
documentaţiei tehnice Amenajament pastoral, conform prevederilor legale în vigoare,

Art.18. Până la data aprobării Amenajamentului pastoral, administrarea pajiştilor de pe
intreg teritoriu administrativ al comunei Vaideeni se va realiza în baza prezentului Regulament.

Art.l9. La data aprobării Amenajamentului Pastoral prin HCL utilizatorii de pajişti au
obligaţia să aplice pe fiecare parcelă acţiunile tehnice cuprinse în Amenajamentul Pastoral şi planul
de fertilizare aprobat de Consiliul Local, care vor constitui anexă la contractele de închiriere
încheiate,

CAP. VI. ASOCIATIIALE CRESCATORILORDE ANIMALE

Art.20 Consiliul Local al comunei Vaideeni sprijină atât structurile asociative existente pe
raza comunei Vaideeni cât şi înfiintarea altor forme asociative ale crescătorilor de bovine si ale
crescătorilor de ovine pentru îmbunătătirea si exploatarea ratională a pajistilor.
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.21„ Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul
localităţii respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie
legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a
contractului

Art.22. Consiliul Local, prin comisia de păŞunat, va colabora cu reprezentantii asociatiilor
crescătorilor de animale,

Art.23 (l) inchirierea pajiştilor permanente se face cu respectarea dreptului de preferinţă
al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale, proprietari de animale inscrise in
RNE.
(2) Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii
Vaideeni care solicită încheierea de contracte de inchiriere pentru pajiştile aflate în domeniul privat
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii
locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor care
asigură încărcătura minimă,

CAP.VIl. MASURI ORGANIZATORICE

Art.24.
. Folosirea stanii (inclusiv a terenului aferent) si a constructiilor zoopastorale se face in

comun (indiviziune) de catre toti locatarii (chiriasii) pajistii in scopul producerii de branza
si a altor produse din lapte

' Locatarii pajistiilor au obligatia sa prelucreze laptele in conditii sanitar veterinare in
conformitate cu legislatia in vigoare,

' Locatarii (chiriasii) au obligatia sa colecteze reziduurile menajere in asa fel incat acestea sa
nu fie deversate pe pajisti.' In jurul stanii si a celolorlalte constructii zoopastorale sa fie instituit un perimetru sanitar
(zona de protectie sanitara) unde sa nu patrunda animalele. Să se amenajeze o zona pentru
muls animalele in conditii de igiena si o zona pentru pentru igiena personala a locatarilor.

' Drumurile de acces si drumurile de tarla se vor folosi in comun de catre toti locatarii
(chiriasii) unei pajisti. Sursele de apa se vor folosi in comun de catre locatari (chiriasi). iar
unde este posibil se va amenaja sursa de apa la fiecare lot de pajiste.

! Lucrarile si imbunatatirile aduse startii si constructiilor zoopastorale, precum si la surse de
apa, puturi, aductii de apa, cai de acces, etc pentru care locatorul (Comuna Vaideeni) isi da
acordul se vor realiza proportional cu suprafata inchiriata de catre locatarii (chiriasii) care
au spre inchiriere loturi din pajistea respectiva,

. Toate conditiile speciale privind exploatarea inchirierii unei pajisti vor fi nominalizate in
amenajamentele pastorale care vor fi obligatorii pentru toti locatarii (chiriasii).

CARVIII. OBLIGATIILE CRESCATORILORDE ANIMALE ŞI ALE CONSILIULUI
LOCAL

Art.25. Obligatii ale utilizatorilor de pajisti sau crescători de animale
- utilizatorii de pajisti au obligatia să asigure întretinerea corespunzătoare a acestora, în

vederea menţinerii si ridicării potentialului de productie.
. să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; Subînchirierea este

interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
- sa respecte cel putin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat;
- să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar pentru

efectivul de animale dus la păşunat,
- să urmărească starea de sănătate a animalelor şi să anunţe apariţia sau suspiciunea unei boli

transmisibile;
- detinătorii de pajisti sunt obligati să asigure paza si supravegherea acestor suprafete.

Introducerea animalelor la pasunat pe pajistile ameliorate, pe loturi semincere, fară ca



proprietarii acestor animale să detină contracte de păsunat, va fi sanctionată potrivit
prevederilor legale.
să plătească chiria la termenul stabilit;
să respecte capacitatea de păşunat Şi încărcătura optimă de animale stabilită prin hotărâre a
consiliului local
să comunice in scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor, în vederea
verificării respectării capacităţii de pasunat în toate zilele perioadei de păşunat;
să practice un păşunat raţional pe grupe de animale;
să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păŞunat stabilită şi numai pe
terenurile care le sunt repartizate prin contract/ sau pentru care deţin acordul proprietarului;
să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
să realizeze pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere Şi îmbunătăţire a pajistilor, tratamentele
sanitar veterinare la animale. Proprietarii de ovine au obligatia de a fertiliza prin târlire
suprafetele puse la dispozitie pentru păsunat, mutând tarla conform programului de târlire
stabiliti Proprietarii de ovine au obligatia de a proteja culturile agricole din zona în care s-a
stabilit turma de oi.
sa execute lucrari de intretinere la drumuri de acces, constructii zoopastorale, surse de apa;
să restituie locatorului bunurile de retur. în mod gratuit Şi libere de sarcini, la încetarea
contractului de închiriere;
să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii
cel putin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune;
să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al comunei;
răspunde civil, contraventional si penal pentru pagubele produse de animale;
răspunde pentru pagubele produse culturilor agricole;
răspunde de integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija lui conform normelor sanitar
veterinare; Animalele vor fi hrănite si adăpate în functie de specie, gradul de dezvoltare Şi
adaptare. Detinătorii de animale vor respecta condiţiile optime de crestere şi exploatare.
conform tehnologiei
după aprobarea prin hotărârea consiliului local a proiectului amenajamentului pastoral,
locataml are obligaţia de a respecta prevederile acestuia. În cazul în care locatarul nu-şi
însuşeşte prevederile amenajamentului, prin semnarea unui act aditional, contractul de
închiriere va fi reziliat de plin drept, fără a avea dreptul să emită vreo pretenţie faţă de
locator.
se interzice arderea vegetaţiei uscate fără respectarea legislatiei in vigoare;
tăierea vegetatiei forestiere pe suprafata de pajiste repartizată este permisă numai cu acordul
proprietarului şi punerea în valoare de Ocolul Silvici

Art. 26. Responsabilităţi ale Consiliului local
Pentru punerea în valoare a pajistilor si folosirea optimă a acestora se va asigura încheierea
unui număr optim de contracte de închiriere.
Comisia de păşunat va propune preţul de pornire la licitaţie, în funcţie de cantitatea de masa
verde pe fiecare parcelă Şi preţul mediu pe kg, comunicat de Consiliul Judeţean Valcea.
Data intrării si scoaterii animalelor de la păsunat se stabileste prin prezentul regulament şi
este obligatorie pentru toti detinătorii de animale.
Sa efectueze controlul anual al pajistilor inchiriate in lunile iulie-august, pentru verificarea
conditiilor de indeplinire a contractului
Să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
deţinătorului contractului de închiriere:
Sa nu modifice in mod unilateral contractul de inchiriere, in afara de cazurile prevazute
expres de lege



CAP. IX. SANCTIUNI ŞI CONTRAVENTII

Art.27, (l) Încălcarea dispozitiilor OUG 34 (artrl3 si 14) atrage răspunderea administrativă.
contraventională, civilă sau penală, după caz.
(2) Constituie contraventii următoarele fapte:

a. pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat
b. introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin contract
c. neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in

contract
d. circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport inclusiv cu atelaje, decat cele folosite

pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea, cu exceptia circulatiei cu orice
mijloace de transport in situatii de urgenta generate de calamitati, accidente de orice natura;

e. nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art 1 alin (2)
f, arderea vegetatiei pajistilor permanente fara respectarea legislatiei in vigoare
g, concesionarea]inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor,

oraselor, respectiv municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor
art. 9 alin (l)si (2)

h, amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art.5 alin (3)
i. scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara

aprobarile legale in vigoare.
k, Neverificarea respectarii incarcaturii optime de animale/ha/an in vederea stabilirii

disponibilului de pajisti ce pot face obiectul inchirierii
(3) Contraventiile prevăzute la alin (1) se sanctionează după cum urmează:

- cu amendă de la 3000 lei * 6000 lei, pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 10
000 lei la 20 000 lei pentru persoanajuridica, faptele prevazute la lit. f) ;

. cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoana fizica , respectiv cu amenda de la 4000
lei la 8000 lei pentru persoanajuridica , faptele prevazute la lit.a), ci) si e);

- cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica , respectiv cu amenda de la 2000 lei
la 4000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. b)si c);

. cu amenda de la 1000 lei la 3000 lei fapte prevazute la lit, g) si h);
- cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei, fapta prevazuta la lit i),
. cu amenda de la 4000 la 800 lei pentru faptele prevazute la litrk,

(4) Amenzile se fac venit la bugetul local
(5) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexează periodic prin hotărâre a Guvernului. în
functie de rata inflatiei
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite de
structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministeml Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, de catre primar si persoanele imputemicite de acesta .

CAP. X. DISPOZITII FINALE
Art.28. (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament îsi încetează aplicabilitatea

Hotărârea nr, ] 8/28.03.2014 a Consiliul Local al comunei Vaideeni.
(2) Regulamentul se aprobă şi se poate modifica in cazul modificării normelor legale, prin Hotărâre
a Consiliului Local Vaideeni.
(3) Prezentul regulament de pasunat se completeaza cu prevederile din contractele de inchiriere pe
care crescatorii de animale le detin pentru pajisti din domeniul privat al comunei Vaideeni.
(4) Regulamentul este valabil până la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe
raza unitati administrativ teritoriale a comunei Vaideeni, judetul Valcea,' Congrese nează
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