
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 

COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 

H O T Ă R Â R E A   NR. 121  
Privind stabilirea perioadei de păşunat, pentru deţinătorii de animale 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
29.11.2013; 
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul Compartimentului 

de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinul comun nr. 235/2003 a Ministerului Administraţiei Publice şi a 
Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor pentru aprobarea strategiei privind organizarea 
activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, 
modificat şi completat prin Ordinul nr. 541/2009, prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul 
funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza art.36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.(1). Se stabileşte perioada de  păşunat pentru deţinătorii de animale, după cum 
urmează: 

a. 15. aprilie - 01 noiembrie, a fiecărui an,  pentru ovine; 
b. 01 mai – 01 noiembrie, a fiecărui an, pentru bovine 

(2) Începutul perioadei de păşunat depinde de condiţiile climaterice.  
 Art.2. Se interzice circulaţia pe terenurile agricole ( arabil, păşuni, etc.) cu orice mijloc de 
transport, inclusiv atelaje care cauzează deteriorarea acestora, precum şi distrugerea acestora prin 
cosit sau prin alte mijloace. 
 Art.3. Faptele săvârşite la art.1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă , 
după cum urmează:  

- la art.1 amenda este între 100 – 500 lei/zi;  
- la art.2 amenda este între 250 – 500 lei. 

Art.4. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor din părezenta hotărâre se va face 
de către  

persoana împuternicită de către primar.  
Art.5. Primarul comunei Poarta Albă – dl. Delicoti Vasile va duce la îndeplinire prezenta 
hotărârte; 
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului 

Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, în vederea 
aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu votul a 11 voturi pentru , 0 împotrivă, 0  abţineri, din 
totalul de 11 voturi exprimate. 
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