
Anexă la Hotărârea nr. 18/2013 a Consiliului Local Ciumani. 

 

REGULAMENTUL 

de organizare a păşunatului pe teritoriul administrativ al Comunei Ciumani 

 

 

CAPITOLUL I. 

 

     Pe teritoriul administrativ al comunei Ciumani, păşunatul se desfăşoară cu respectarea prezentului 

regulament, indiferent de forma de proprietate a terenurilor (păşunilor) pe care se desfăşoară păşunatul. 

 

CAPITOLUL II. 

Perioada de păşunat 

 

Art.1. Perioada de păşunat se stabileşte astfel: 

a) Păşunatul de vară: 15 mai – 29 septembrie 

b) Păşunatul de primăvară şi de toamnă: între 1 aprilie – 14 mai, respectiv 30 septembrie – 3o 

noiembrie. 

Art.2. În perioada 1 ianuarie – 31 martie şi 3o  noiembrie -31 decembrie a fiecărui an, este 

interzis păşunatul animalelor pe păşuni şi pe terenurile agricole. În această perioadă se vor asigura 

condiţii optime de creştere în propria gospodărie prin grija fiecărui gospodar, fiind interzise ţinerea lor pe 

străzi, alte locuri publice sau proprietăţile particulare ale altora. 

 Art. 3. Păşunatul de vară se realizează pe terenurile agricole destinate în acest scop, respectiv pe 

păşunile montane şi pe teremnurile proprietate privată special amenajate cu autorizaţia primită de 

comisie.  Perioada păşunatului de vară poate fi prelungită la cererea scrisă în acest sens a responsabilului 

de turmă, înaintată către viceprimarul comunei şi arbitrată de acesta. 

 Art. 4. Păşunatul de primăvară  se realizează exclusiv pe terenurile agricole proprietatea privată 

a crescătorului de animal, cu condiţia existenţei unui gard cu înălţime minimă de 1,20 metri în jurul 

terenului respectiv.  

           Art.4.1. Păşunatul de toamnă se realizează pe terenurile agricole care se află în sus de hotarul 

natural stabilit la şedinţa păstorilor. 

 Art. 5. Este interzis ţinerea animalelor în aer liber pe timpul nopţii pe teritoriul intravilanului 

comunei, în afară de zonele amenajate în acest sens şi trecute în planul urbanistic general al comunei ca 

atare. 

 Art. 6. Se vor organiza, prin grija viceprimarului comunei Ciumani, anual două întâlniri deschise 

cu reprezentanţii proprietarilor păşunilor, a crescătorilor de animale, a responsabililor de turmă/cireadă şi 

reprezentanţii proprietarilor de terenuri agricole, după cum urmează: 

- prima la începutul anului până la data de 30 martie a fiecărui an; 

- a doua, o întâlnire de dare de seamă, în perioada 1 – 30 noiembrie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL III 

Repartizarea păşunilor 

 

Art.7. Se repartizează o suprafaţă de 1232,8 ha păşune disponibil pentru păşunat, după cum 

urmează: 

Localitatea Trupul de păşune Suprafaţa –ha- Deţinător 

Ciumani   Comuna Ciumani 

Ciumani Halaspatak 

Nagynyáras 

Csatákútja 

Putna 

Kigyósponk 

Kicsisomolyó 

Kövessomolyó 

Alfalvisomolyó 

Szarvasgödör 

            422,0 

            189,8 

            240,0 

              79,0 

              70,0 

               8,5 

               9,0 

             18,0 

               5,0        

          1041,3 

Composesoratul 

Ciumani 

Ciumani Elsőcsatákútja 

Hátsócsatákútja 

Garádicspataka 

Erőss tető 

Ragadóköze 

Képekútja 

41,80 

20,90 

30,80 

20,80 

23,85 

                       53,35 

191,50 

Persoane fizice 

 

        7.1. ide irjam be, amit Polgi megfogalmazott. 

  

CAPITOLUL IV 

Obţinerea autorizaţiei de păşunat 

 

Art.8. Primăria comunei Ciumani, prin comisia formată din primarul şi viceprimarul comunei, un 

referent agricol, medicul veterinar, preşedintele Composesoratului Ciumani, reprezentanţii proprietarilor 

particulari vor emite o autorizaţie de funcţionare pentru efectivele de animale care se scot pe păşune în 

fiecare an, şi numai în cazurile în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) Animalele care se admit la păşune, să fie înregistrate conform prevederilor legale în evidenţele 

primăriei, respectiv în Registrul Agricol. 

b) Fiecare animal să fie evidenţiat la C.S.V. Ciumani privind starea de sănătate a animalelor. 

c) Achitarea   taxei de operaţiune sanitar veterinară pentru toate speciile de animale, care urmează a 

fi duse la păşunat. 

Art. 9. Solicitanţii autorizaţiei trebuie să depună următoarele acte la Primăria comunei Ciumani până 

cel târziu 15 aprilie a fiecărui an: 

a) Dovada de obţinere a trupului de păşune, eliberată de proprietarul acestuia (contract de 

închiriere, etc.), cu specificarea suprafeţei. 

b) Plan de situaţie despre trupul de păşune, vizat de specialistul primăriei Ciumani. 

c) Tabel cu efectivele şi specia de animale, respectiv cu proprietarii acestora 

d) Dovada constituirii garanţiei.  

Art.10 Persoanele însărcinate cu organizarea păşunatului şi cu supravegherea respectării 

prezentului regulament sunt: viceprimarul, referentul agricol şi administratorul serviciilor publice, 

îndeplinându-se următoarele sarcini: 



a) Întocmeşte programele de păşunat pe trupe şi specii şi urmăreşte respectarea lor. 

b) Stabileşte de comun acord cu proprietarii păşunilor, cu şefii de stână şi cu responsabilul de 

cireadă amplasamentele şi hotarele. 

c) Întocmeşte evidenţa deţinătorilor de animale pe specii şi categorii de animale pentru cei care 

beneficiază de serviciul oferit prin organizarea şi desfăşurarea păşunatului. 

 

 

CAPITOLUL V 

Organizarea stânelor 

 

    Art.11. Stabilirea efectivului de animale 

       Pentru folosirea raţională a păşunilor şi desfăşurarea păşunatului în bune condiţii este necesară 

reglementarea turmelor de ovine şi a cirezilor de bovine care pot fi introduse pe păşuni.  Pentru aceasta 

se stabilesc următoarele efective maxime pe trupurile de păşune, cu respectarea de 1 UMV/ha. 

Art.12. Turmele şi cirezile vor păşuna obligatoriu numai pe suprafeţele desemnate pentru acest 

scop şi enumerate în art.7. sau pe terenurile special amenajate în acest scop. 

Art.13. Pe suprafeţele particulare, turmele şi cirezile pot fi introduse numai cu acordul scris al 

proprietarului şi al vecinilor, vizat de Primăria comunei Ciumani. 

Art.14. Se interzice păşunatul individual sau în grupuri răzleţe cu paznici ocazionali, indiferent de 

proprietatea păşunii sau a terenului respectiv pe care păşunează animalele. 

Art.15. În cazul în care o turmă/cireadă trebuie să se deplaseze între două trupuri de păşune 

aceasta se va realiza pe căile de acces amenajate (drumuri de câmp, de pădure sau drumuri auto 

forestiere), cu respectarea proprietăţiilor particulare. Deplasările sau mutările se vor efectua numai cu 

acordul comisiei. 

 

CAPITOLUL VI 

Reguli de folosire a păşunilor 

 

Art.16. Responsabilii de turmă au obligaţia de a constitui o garanţie de 1000 de lei, ce se va folosi în 

mod exclusiv pentru recuperarea eventualelor pagube produse de responsabilul de turmă, personalul 

subordonat sau animalele din turma/cireada respectivă. 

Art.17. Responsabilii de turmă şi păstorii au următoarele obligaţii : 

a) Luarea în primire de către responsabil turmă (gazda)  şi păstor a păşunilor cu hotarele bine 

stabilite; 

b) Luarea în primire a construcţiilor zoo-pastorale şi al obiectelor; 

c) Pregătirea, repararea şi întreţinerea în bune condiţii a tuturor obiectelor şi construcţiilor 

zoo-pastorale; 

d) Întreţinerea adăposturilor şi surselor de apă; 

e) Împrejmuirea izvoarelor; 

f) Curăţirea terenului de plante dăunătoare; 

g) Confecţionarea trocilor noi; 

h) Fertilizarea terenului în mod corespunzător (una cap. bovină 0,10 ha, şase cap. ovine 0,10 

ha); 

i) La sfârşitul sezonului de păşunat, fiecare şef de stână este obligat să predea trupul de 

păşune, construcţiile existente, obiectele de inventar de pe păşunea respectivă, 

Art.18. Obligaţiile asumate de către responsabilul de turme şi cirezi se înscriu de către comisie în 

autorizaţia emisă de Primăria comunei Ciumani. 

 

 



Art.19. Reguli PSI: 

a) Responsabilii de turme şi păstorii sunt obligaţi de a lua măsuri şi a asigura mijloacele de 

prevenire şi stingere a incendiilor specifice pentru fiecare stână în amenajarea şi dotarea 

pichetelor de incendiu în mod corespunzător; 

b) Respectarea normelor PSI este obligatorie şi în cazul în care stânele sunt organizate pe 

păşuni particulare; 

c) Pentru pagubele cauzate de neluarea măsurilor PSI adecvate, responsabilii de stână şi 

păstorii răspund contravenţional, civil şi penal; 

d) Trebuie respectate strict folosirea focului deschis, conform normelor PSI; 

e) În caz de calamitate naturală, comisia din cadrul Primăriei va lua măsurile necesare. 

Art.20. Reguli silvice: 

a) Se interzice cu desăvârşire tăierea, distrugerea şi sustragerea arborilor de pe păşuni; 

b) Este obligatorie folosirea jujeelor la câinii ciobăneşti;nu pot fi mai mulţi decât 3 câini la o 

stână. 

c) Este obligatorie vaccinarea căinilor ciobăneşti preventiv contra turbării; 

d) Trebuie respectate regulile şi normele silvice date de către personalul RA Romsilva; 

Art.21. Reguli de protecţia muncii 

a) Trebuie respectate regulile locale de protecţia muncii; 

b) Trebuie evitate contactul cu animalele bolnave; 

c) Nu se folosesc saci de îngrăşăminte chimice contra ploilor; 

d) Nu este voie adăpostirea persoanelor sub copacii singuratici, fiind pericol de lovire cu 

trăsnet. 

    Art.22. Reguli zoo-veterinare 

a) Personalului din cadrul stânelor le este interzis să producă animalelor durere, suferinţă sau 

invaliditate, cu bună ştiinţă; 

b) Întreg efectivul de animale trebuie supus tratamentelor preventive; 

c) Personalul din cadrul stânelor este obligat să ajute personalul veterinar la tratarea animalelor 

la stâne; 

d) Orice maladie care survine la animal în timpul păşunatului, trebuie anunţat medicului 

veterinar; 

e) Animalele bolnave trebuie izolate; 

f) Animalele moarte sau devorate de animalele sălbatice, trebuie să fie inspecţionate de medicul 

veterinar după care despre asta se întocmeşte procese verbale de constatare, care va fi 

semnat de medicul veterinar, iar proprietarii acestor animale vor fi anunţate imediat; 

g) Proprietarii de animale a căror animale au dispărut sau au murit şi nu s-a întocmit act de 

moarte de medicul veterinar, vor fi despăgubiţi – cu o sumă egală cu valoarea de piaţă a 

animalului şi va fi achitat de către persoana cu care s-a încheiat contractul de păşunat. 

Art.23. Reguli de protecţia mediului   

a) Nu se fac coşare/ţarcuri în apropierea surselor de apă; 

b) Nu se distruge covorul ierbos prin supratârlire; 

c) Nu se distruge şi nu se păşunează în plantaţii tinere, respectiv nu se păşunează în fondul 

forestier; 

d) Nu se dă foc fără autorizaţie de ardere; 

e) Întreţinerea surselor de apă. 

Art.24. Reguli igienice 

         Trebuie respectate regulile igienico-sanitare conform normelor în vigoare. Personalul de la stâne 

trebuie să obţină avizul sanitar anual de la medicul de familie. 

 

 



CAPITOLUL VII 

Reguli de control 

 

Art.25. Animalele lăsate nesupravegheate pe terenuri agricole, proprietate privată vor fi 

identificate şi proprietarii lor vor plăti o amendă de 100 lei/zi. 

Art. 26. În cazul păşunatului în zone interzise, nerespectarea hotarelor de păşunat responsabilii 

de turmă/cireadă vor plăti amenzi între 500 şi 1000 de lei, după cum urmează: 

- prima abatere: 100 lei ‚ despăgubirea proprietarului. 

- a doua abatere: 500 lei , despăgubirea proprietarului. 

- a treia abatere : 1.000 lei, despăgubirea proprietaruli şi retragerea autorizaţiei de 

păşunat. 

Art.27. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, atrage după sine măsuri disciplinare 

şi contravenţionale, după caz, constând în: 

a) Nerespectarea sau încălcarea prevederilor art.1, art.2, art.3, art.4, art.5,art.11, art.12 si 

art.13, se constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 200-500 lei. 

b) Nerespectarea sau încălcarea prevederilor  de la art.9 din prezentul regulament se constituie 

contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de 200 lei. 

c) Nerespectarea sau încălcarea în repetate rânduri a celor prevăzute în prezentul Regulament, 

atrage după sine retragerea repartizării păşunatului şi al autorizaţiei, precum şi rezilierea 

contractului de închiriere a trupului de păşune. 

Art.28. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se 

face de către viceprimarul comunei, administratorul serviciilor publice din comună sau de împuternicitul 

primarului. 

 

 

Ciumani,la 21 martie   2013. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

     Janosi-Borsos Attila                                                secretar: Balogh Zita 

 


