
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 
PROIECT 

     HOTARARE 
privind aprobarea taxelor de pasunat, a taxelor de gloaba, a contractului de pasunat si 

a comisiei de coodonare a exploatarii pasunilor pentru anul 2007 la nivelul orasului 
Tirgu Neamt 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Avand in vedere prevederile Legii nr. 8/1971 privind privind organizarea, administrarea 

si folosirea pajistilor, loturilor zootehnice si semincere, precum si a statiunilor de monta 
comunale; 

Analizand Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Biroului juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, ambele inregistrate 
sub nr. 9728/05.04.2007; 

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “d”, “f”, ale art. 46 alin. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale; 

HOTARASTE : 
Art. 1. Se aproba taxele de pasunat pentru animalele care vor fi invoite la pasunat pe 

pasunile aflate in administrarea Consiliului Local Tirgu Neamt pentru anul 2007, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 

Art. 2. Proprietarii animalelor gasite la pasunat pe pasunile aflate in administrarea 
Consiliului Local fara a fi achitat taxa de pasunat, cat si cei care nu au incheiate contracte de 
pasunat pentru anul 2007 vor fi obligati sa achite taxele de gloaba, stabilite conform Anexei 
nr. 2 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 

Art. 3. Se interzice pasunatul animalelor in punctele “Prund Ozana”, “Padurea Baile 
Oglinzi”, pe terenul in suprafata de 2 ha situat vis-a-vis de Baile Oglinzi. 

Se interzice de asemenea ca animalele, apartinand crescatorilor de animale de pe 
raza altor localitati, sa pasuneze pe terenurile aflate in proprietatea Consiliului Local al 
orasului Tg. Neamt fara acordul acestuia. 

Se interzice de asemenea accesul pe pasunile apartinand orasului Tg. Neamt a 
animalelor proprietatea persoanelor care in anii precedenti nu si-au indeplinit obligatiile de 
plata a taxei de pasunat sau cu privire la care au existat litigii in acest sens. 

Persoanelor care vor incalca aceste interdictii li se vor aplica taxele de gloaba stabilite 
prin Anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 4. Se aproba clauzele contractului de pasunat pentru anul 2007, care se va 
incheia cu responsabilii de stani, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare, parte integranta 
a acesteia. 

Pana la data de 01.05.2007 viceprimarul orasului Tirgu Neamt va lua masurile 
corespunzatoare pentru incheierea contractelor de pasunat cu responsabilii de stani, 
repartizarea pasunilor pe beneficiari si incasarea integrala a taxelor de pasunat. 

Art. 5. In anul 2007 animalele proprietatea locuitorilor orasului Tirgu Neamt vor fi 
invoite dupa cum urmeaza : 

- de la 21.04.2007 – ovine si cabaline 
- de la 10.05.2007 – bovine si cabaline 
La organizarea stanilor se vor angaja cu prioritate ciobani din Tirgu Neamt. Pentru 

ciobanii din alte localitati se admit la pasunat maxim 15 ovine pentru fiecare. 
Art. 6. Comisia pentru coordonarea unitara a actiunilor de exploatare a pajistilor si 

pasunilor la nivelul orasului Tirgu Neamt va avea urmatoarea componenta : 
1. Luculescu Vasile - viceprimar al orasului Tirgu Neamt - presedinte comisie 
2. sing. Amihaiesei Vasile      - membru 
3. ing. Dorneanu Margareta     - membru 
4. prof. Florescu Constantin     - membru 
5. pr. Cojocaru Vasile      - membru 



6. Pasalau Vasile       - membru 
7. Asavinei Gheorghe      - membru 
8. Beraru Neculai       - membru 
9. Gheorghica Constantin      - membru 
10. Flaiter Ion       - membru 
11. Danila Vasile       - membru 
12. Macarie Vasile       - membru 
13. Lazar Gheorghe       - membru 
14. Babes Ligia       - membru 
15. Boroianu Constantin      - membru 
16. Ungureanu Stefan      - membru 
17. Iftime Constantin      - membru 
Aceasta comisie va supraveghea modul in care responsabilii de stani si vacarii vor 

respecta obligatiile ce le revin si vor aplica sanctiuni crescatorilor de animale care incalca 
prevederile prezentei hotarari. 

Art. 7. Se stabilesc urmatoarele obligatii pentru responsabilii de stani si vacari : 
a) sa tina evidenta proprietarilor si a numarului de animale a fiecaruia; 
b) sa respecte regulile agro-zootehnice si sa mute saptamanal amplasamentul stanii, 

asigurand fertilizarea unei suprafete cat mai mari de islaz; 
c) sa asigure o stare corespunzatoare a animalelor inscrise in stani si sa sesizeze 

organele sanitar-veterinare operativ, daca situatia o impune; 
d) sa nu primeasca in stani animale pentru care nu s-a achitat taxa de pasunat. 
Art. 8. Crescatorii de animale au obligatia sa respecte dispozitiile prezentei hotarari, 

cat si masurile stabilite de catre Consiliul Local si specialistii agricoli si sa achite integral 
taxele de pasunat pana la data de 01.05.2007. 

Art. 9. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza efectele Hotararea 
Consiliului Local Tirgu Neamt nr. 46/19.04.2006. 

Art. 10. Viceprimarul orasului Tirgu Neamt va lua masurile corespunzatoare pentru 
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 11. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Initiator, 

Primarul orasului Tirgu Neamt, 
Decebal Arnautu 

 
 

Avizat pentru legalitate,  
Secretar al orasului Tirgu Neamt, 

jr. Laura Elena Hristea 
 
 
 
NM/TI 
Ex. 3 
Ds. 4/III 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA nr. 1 
              la Hotararea Consiliului Local   

            nr. ____ din _________ 
 
 

 
 

Taxele de pasunat stabilite 
 pentru anul 2007 

 
 

Imas Clasa de animale care se 
invoieste Aerodrom Osoi Slatina 

Oglinzi 
Manesti 
Blebea 

Osoi Humulestii 
Noi 

Bovine adulte 36  25  36  25 25  
Bovine tineret sub 1 an 18 12,5 18 12,5  12.5  
Ovine si caprine adulte 3  - 3  - - 
Ovine si caprine tineret 
sub 1 an(miei si iezi) 

1,5 - 1,5 - - 

Cabaline 40  - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXA nr. 2 

              la Hotararea Consiliului Local   
            nr. _____ din  __________ 

 
 

 

Taxele de gloaba care vor fi percepute crescatorilor de animale care pasuneaza 

animalele fara ca in prealabil sa fi incheiat cu Consiliul Local Tg. Neamt contract de 

pasunat sau fara sa fi achitat taxa de pasunat stabilita conform anexei nr. 1 sau care 

pasuneaza in locuri in care pasunatul este interzis: 

 

 

- Bovine  35 lei/animal/zi 

- Ovine si caprine   7 lei/animal/zi 

- Cabaline  60 lei/animal/zi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA nr. 3 

              la Hotararea Consiliului Local   
            nr. ____ din ____________ 

 
Contractul de pasunat-TIP-care va fi incheiat de Consiliul Local Tg. Neamt cu sefii de 

stani 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt 
Nr. _____din_____________________ 

CONTRACT DE PASUNAT 
incheiat astazi ___________________ 

CAP. 1 - Partile contractante 
  ART. 1  Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, cu sediul in Tirgu Neamt, B-dul Stefan 
cel Mare, nr. 62, reprezentat prin Decebal Arnautu, in calitate de primar si jr. Laura Hristea, 
in calitate de secretar, denumit in continuare administrator, si 
    _____________________, cu domiciliul in ________________, denumit in continuare 

gestionar,  
 In temeiul Legii nr. 8/1971 privind privind organizarea, administrarea si folosirea 

pajistilor, loturilor zootehnice si semincere, precum si a statiunilor de monta comunale se 
incheie prezentul contract. 

CAP. 2 Obiectul contractului 
ART. 2 Administratorul atribuie, in conditiile stabilite prin acest contract, gestiunea 

fondului de pasunat, situat in orasul Tirgu Neamt, imas ______________, in suprafata de 
______ha, avand limitele marcate si mentionate in schita fisei fondului de pasunat, anexata, 
care face parte integranta din contract, gestionarului, care se obliga sa respecte toate 
clauzele inscrise in acesta. 

Dreptul de a gestiona acest fond de pasunat apartine exclusiv gestionarului si nu 
poate fi inchiriat, cedat sau instrainat. 
  Contractul asigura gestionarului dreptul de a folosi in anul 2007 pentru pasunatul 
animalelor invoite in stana sa, in conditiile legii, pasunea ce constituie obiectul prezentului 
contract. 

ART. 3 Suprafetele cuprinse in interiorul fondului de pasunat, structura acestora pe 
destinatii, folosinte si beneficiari, precum si efectivele de animale, instalatiile, amenajarile si 
constructiile sunt cele pe care gestionarul le primeste in folosinta, o data cu atribuirea 
fondului de pasunat la data incheierii contractului. 

 CAP. 3 Obligatiile si responsabilitatile partilor 
ART. 4 Obligatiile administratorului: 

  Sa asigure predarea catre gestionar la inceputul sezonului de pasunat, pe baza de 
protocol, dupa verificarea pe teren, a fondului de pasunat, cu constructiile si instalatiile 
existente. 

Sa comunice gestionarului, in timp util, reglementarile emise in baza atributiilor 
stabilite prin lege, referitoare la organizarea pasunatului, la modificarea perioadelor de 
pasunat, sau alte instructiuni. 

Sa comunice gestionarului datele la care urmeaza sa organizeze actiunile de 
numarare a animalelor din stani, sa verifice prin sondaje modul cum acesta foloseste fondul 
de pasunat si sa dispuna eventuale masuri, atunci cand constata nerespectarea 
reglementarilor in vigoare sau o folosire defectuasa a fondului de pasunat.. 

Sa transmita gestionarului orice informatii utile de care dispune si, indeosebi, pe cele 
care se refera la aparitia unor epizootii, agenti sau factori daunatori animalelor. 

Sa analizeze si, in masura posibilitatilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, 
asistenta tehnica de specialitate pentru asigurarea sanatatii animalelor si pentru optimizarea 
modului de gospodarire a fondului de pasunat. 



Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, actiunile necesare in vederea 
refacerii potentialului de pasunat afectat de calamitati naturale, prevenirii degradarii pasunilor 
si imbunatatirii calitatii fondului de pasunat. 

Sa isi exercite cu buna-credinta drepturile si indatoririle care ii revin, potrivit legii, in 
calitate de administrator. 

ART. 5 Obligatiile gestionarului: 
Sa preia pe baza de protocol fondul de pasunat, constructiile si instalatiile aferente, 

inscrise in fisa fondului de pasunat anexata, destinate hranirii si adaparii animalelor si sa 
asigure intretinerea acestora in bune conditii. 

Sa identifice pe teren limitele fondului de pasunat si ale eventualelor zone de protectie 
si sa le comunice tuturor persoanelor din stana sa. 

Sa respecte toate reglementarile legale emise de administrator referitoare la 
gospodarirea fondului de pasunat, la organizarea si practicarea pasunatului, la restrangerea 
sau extinderea sezoanelor de pasunat si la taxele de pasunat aprobate aprobate. 

Sa foloseasca, numai in scopul pentru care au fost destinate, suprafetele din fondul 
de pasunat puse la dispozitie pentru asigurarea hranei animalelor invoite in stana sa, sa 
intretina in stare de functionare toate instalatiile de alimentare cu apa, daca este cazul, si sa 
suporte consecintele folosirii lor in alte scopuri. 

Sa nu dauneze prin organizarea si practicarea pasunatului sau prin modul de 
gospodarire a fondului de pasunat folosinta de baza a terenului si sa suporte, in conditiile 
legii, toate pagubele produse fata de terti. 

Sa actioneze, ori de cate ori este nevoie si cu toate mijloacele de care  dispune, la 
solicitarea administratorului, pentru prevenirea si combaterea unor factori negativi care 
actioneaza asupra pasunatului in bune conditii. 

Sa completeze, sa transmita la termenele fixate si sa tina la zi evidentele statistice in 
legatura cu proprietarii si numarul de animale aflate in stana sa, cu incasarea taxelor de 
pasunat de la proprietarii animalelor, precum si orice alte date solicitate de catre 
administrator. 

Sa se prezinte personal ori de cate ori este solicitat, la data si in locul stabilite de 
administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodarire a fondului de pasunat, si 
sa aplice, in termenele mentionate in procesul-verbal de control, toate masurile stabilite de 
administrator potrivit legii si prezentului contract. 

Sa isi exercite cu buna-credinta toate obligatiile si drepturile prevazute de prezentul 
contract. 
 Sa raspunda material fata de administrator pentru  neplata taxelor de pasunat in cazul 
in care primeste in stana, la inceputul sezonului de pasunat, animale ale proprietarilor care 
nu si-au achitat obligatiile fata de bugetul local. 

Sa respecte regulile agro-zootehnice si sa mute saptamanal amplasamentul stanii, 
asigurand fertilizarea unei suprafete cat mai mari de islaz; 

Sa asigure o stare corespunzatoare a animalelor inscrise in stani si sa sesizeze 
organele sanitar-veterinare operativ, daca situatia o impune; 

Sa nu primeasca in stani animale pentru care nu s-a achitat taxa de pasunat. 
CAP. 4 Termene contractuale 
ART. 6 Prezentul contract se incheie pe perioada unui sezon de pasunat, respectiv 

pentru anul 2004. 
CAP. 5 Plata: 

 ART. 7 Plata taxelor de pasunat in cuantumurile prevazute de Hotararea Consiliului 
Local al orasului Tirgu Neamt se va face pina cel tirziu la data de 01.05.2007. 

Se interzice gestionarilor fondului de pasunat sa primeasca in stani animale pentru 
care nu au fost achitate taxele de pasunat de catre proprietarii acestora, in caz contrar, 
acestia se obliga ei insisi sa achite taxele catre bugetul local.  

In cazul in care gestionarii nu vor respecta aceasta interdictie, consiliul local nu va mai 
incheia in anii urmatori contracte de pasunat cu acestia. 

 
 
 



CAP. 6 Alte clauze 
ART. 8 Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 8/1971 si cu cele 

ale reglementarilor emise de catre administrator in scopul aplicarii legii sau al ocrotirii 
fondului de pasune. 
     In executarea acestui contract administratorul este obligat sa controleze, cel putin de 
doua ori pe an, modul in care gestionarul isi indeplineste obligatiile contractuale. 

Rezultatele controlului se vor consemna intr-un proces verbal semnat de ambele parti. 
Declararea, potrivit legii, a unor parti din acest fond de pasunat ca arii strict protejate 

sau rezervatii naturale va produce efecte in momentul declararii. 
CAP. 7 Incetarea raporturilor contractuale 
ART. 9 Prezentul contract isi inceteaza aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea 

termenului prevazut la art. 6. 
Incetarea raporturilor contractuale inainte de termenul prevazut in contract poate fi 

solicitata oricand de catre gestionar sau poate sa fie stabilita de catre administrator, in cazul 
in care gestionarul incalca obligatiile asumate prin prezentul contract. 

ART. 10 Rezilierea contractului de catre administrator este de plin drept numai in 
urmatoarele conditii: 

- gestionarul nu achita, in termen de 30 de zile de la data controlului efectuat de catre 
administrator, taxele de pasunat pentru animalele intrate in stana fara ca proprietarul sa faca 
dovada ca a achitat taxele de pasunat stabilite de Consiliul Local; 

- gestionarul nu si-a indeplinit, cu vinovatie, oricare dintre obligatiile contractuale in 
termenele prevazute; 

- incalcarea grava, in mod repetat, de catre persoanele angajate de gestionar sa 
practice supravegherea si pasunatul animalelor pe acest fond de pasunat, a regulilor de 
organizare si practicare a pasunatului sau atunci cand se constata ca gestionarul este in 
imposibilitatea de a stapani faptele culpabile; 

ART. 11 La incetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este 
obligat sa predea administratorului, in stare corespunzatoare, fondul de pasune, constructiile 
si instalatiile primite sau executate, sau sa suporte cheltuielile readucerii acestora in stare de 
functionare. 

Eventualele daune produse de catre gestionar prin actiunile pe care le intreprinde pe 
acest fond de pasunat unor terte persoane se suporta de catre acesta, potrivit legii. 

CAP. 8 Litigii 
ART. 12 Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementarilor 

civile referitoare la contractele economice. 
Eventualele litigii intre gestionar si administrator vor fi solutionate pe cale amiabila. 
In masura in care partile nu se inteleg, eventualele litigii se solutioneaza de instanta 

competenta de la sediul administratorului. 
Prezentul contract a fost incheiat astazi ____________, in doua exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte.. 
                              Administrator:               Gestionar, 
 
           Primar,                                   Secretar, 
Decebal Arnautu                    jr. Laura Elena Hristea 
 
   Birou Juridic, 
         jr. Mihaela Nevoie 

 
 
 


