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RAPORT

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013actualizată, privind organizarea,administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente Art. 9 O.U.G. nr. 34 / 2013, alin.(2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al
comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin
primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau
juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul
social peteritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile,
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani. Suprafetele de pajisti
ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand
animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor."
"(21) Asociatiile crescatorilor locali, persoanele juridice cu sediul social peteritoriul localitatii respective cu care se
incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa trebuie sa fie legal constituite cu cel putin un an inainte de data
depunerii
cererii
pentru
atribuirea
directa
a
contractului.
(22) Asociatiile crescatorilor locali, persoanele juridice cu sediul social peteritoriul localitatii respective care solicita
incheierea de contracte de inchiriere pentru pajistile aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al
municipiilor depun un tabel cu membrii asociatiei, crescatorii locali de animale avand un numar de animale inscrise in
Registrul national al exploatatiilor care asigura incarcatura minima, conform prevederilor art. 10 alin. (1)."
(3)Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de
concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza Hotărâriiconsiliului local al comunei, oraşului,
(4)Anual, până la data de 1 martie, primariicomunelor, oraşelor, respective ai municipiilor verifică respectarea
încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate, şi stabilesc disponibilul de pajiştice pot face obiectul
concesionării/închirierii ulterioare.
(72) Unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, au obligatia de a include
in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor permanente amenajamentul pastoral si conditii speciale de
indeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(73) Concesiunea/Inchirierea pajistilor permanente aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al
municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale,
proprietari de animal einscrise in RNE.
Conform art. 9 : alin. (4), animalele inscrise in RNA la Ianuarie 2019 sunt in număr de;
1. 177 bovine rezulta 177 UVM- raport de conversie 1 sau 1 cap./UVM
2. 352 ovine rezulta 53 UVM - raport de conversie 0,15 sau 6,6 cap./UVM
3. 645 caprine rezulta 98 UVM - raport de conversie 0,15 sau 6,6 cap./UVM
Total U.V.M. = 328 UVM
Obligaţiile crescătorilor de animale fata de pajişti ce trebuiesc prinse si in contractele de inchiriere
(5)Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care
le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza
contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
(6)Pentru contractile încheiate potrivit alin. (1) şi (2) se va asigura o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu
mai mică de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte se stabileşte prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, întermen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
Incarcatura de UVM/ha pentru pajiştile din comuna Icoana, este data de raportul dintre numarul de unitati vita mare faţă
de numărul de hectare de pajişti, după cum urmeaza;
Total UVM =328- Nr. ha pajişti= 247
În urma raportului dintre total UVM si nr. ha depăşune( 328 : 247) rezulta o încărcăturăde1,33 UVM/ha
(7)Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate public sau privată a comunelor, oraşelor,
respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale .
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(71)Preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă
disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea
amenajamentului pastoral.
Pentru stabilirea preţului inchirierii la nivelul comunei noastre stabilim următoarele:
1. Pretul mediu al tonei de iarbă este de 30 lei/to, conform hotărîrii C.J. Olt nr.206/19.12.2019
2. cantitatea de iarbă pe ha este de 7 to pe ha/ciclu de pasunat ori doua cicluri, 7 tone masa verde / ciclu x2 cicluri x 30 lei
tona.
(72)Concesiunea/Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale,
proprietari de animale înscriseîn RNE.

Incarcatura pe hectar si beneficiarii subventiilor
Art. 10(1)În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice,
încalitate de proprietary şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca annual să asigure încărcătura
minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei.
Începând cu anul 2021, esteobligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.
(2)În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivităţii locale sau care au sediul exploataţiei pe teritoriul localităţii
respective şi sunt membri ai unei asociaţii constituite încondiţiile OrdonanţeiGuvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi exploatează
în comun o suprafaţă de pajişti, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care
cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei.
Art. 11 Utilizatorii pajiştilor au obligaţia de a lua toate măsurile pentru întreţinerea acestora, cu menţinerea categoriei
de folosinţă.
Art. 14(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pepajişti în afara perioadei de păşunat;
b)introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;
c)neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract;
d)circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activităţi
agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu excepţia circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate
de calamităţi, accidente de orice natură, precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV-uri sau mopede în vederea organizării de
activităţi sportive, de recreere şi turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii;
e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. 1 alin. (2);
f) arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
g)concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptăţite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2);
h)amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);
i)scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare.
j)încălcarea prevederilor art. 9 alin. (71).
k)neinitierea procedurii de concesionare/inchiriere a pajistilor pana la data de 1 martie a fiecarui an
l) neverificarea respectarii incarcaturii optime de animale/ha/an, in vederea stabilirii disponibilului de pajisti ce
pot face obiectul concesionarii/inchirierii;
m) neindeplinirea atributiilor cu privire la elaborarea si realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti
permanente;
n) neaplicarea amenajamentului pastoral in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
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