
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL MO ŞNIŢA NOUĂ 
 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E 
 

Privind aprobarea concesionării suprafeţelor de păşune destinate ovinelor,caprinelor şi 
bovinelor existente pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă 

  
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 

 Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Moşniţa Nouă ; 
 Având în vedere referatul întocmit cu nr.3620/2012 întocmit de către ing. topograf 
Ciuruş Mariana, 
 În conformitate cu prevederile art.248 lit.i Cod Fiscal, art.5, alin.2 din Ordinul 
nr.246/2008, art.4, art.5.alin.3, art.17, lit.a, art.18 alin.2, art.42, lit.e,h,i,j,m,p din Legea 
Zootehniei nr.72/2002, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.4, lit.c şi ale art.45 alin 2, lit.c  din Legea 
Administratiei Publice Locale 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1.  Se aprobarea concesionarea suprafeţelor de păşune destinate ovinelor 
caprinelor şi bovinelor existente pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă, în funcţie de 
numărul de animale declarat de către fiecare proprietar,înregistrat la registrul agricol şi la 
circumscripţia veterinară. 

Art.2.  Încheierea contractelor se va efectua până în data de 15.04.2012, iar preţul 
unui ha de păşune va fi de 350 lei, plătibil în două rate anuale, 50 % din valoarea la 
încheierea contractului şi 50% până la data de 01decembrie a anului calendaristic. 

Art.3. Concesionarea păşunii se face până în data de 31.12.2012. 
Art.4. Contractele de concesionare nu se vor încheia cu restanţierii de la plata 

păşunatului pe anii anteriori, interzicânduli-se păşunatul până la plata restanţelor. 
Art.5. Odată cu încheierea contractelor se interzice  cu desăvârşire păşunatul 

acestor specii de animale pe alte suprafeţe de teren, încălcarea acestor prevederi 
sancţionându-se cu amendă cuprinsă între 5.000 – 10.000 lei de fiecare dată când se 
constată o abatere şi în funcţie de numărul de animale. 

Art.6. Pentru încheierea contractelor de concesiune proprietarii de animale sunt 
obligaţi să întreţină şi să exploateze suprafeţele de păşune concesionate în conformitate cu 
legea zootehniei. 

Art.7.  Contractele  de concesiune a păşunii se vor încheia numai cu persoane fizice 
care deţin peste 50 de capete de animale astfel încât să se respecte normele de păşunat 
prevăzute de legea zootehniei şi în funcţie de suprafaţa existentă la nivel de comună. 



Art.8. Proprietarii de ovine,caprine şi bovine cu un număr de peste 50 de capete şi 
care primesc în turmele lor efectivele de animale ale micilor proprietari  din comună ( sub 
50 de capete) , vor introduce cu prioritate şi aceste animale în contractele de concesiune 
încheiate cu primăria. Vor avea prioritate la încheierea contractelor acei păstori care vor 
avea în supraveghere şi pază şi animelele micilor proprietari. 
 

 Art.9.    Prezenta se comunică:  
                        - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
                        - Primarului  comunei Moşniţa Nouă 
                        - Contabilului primăriei 
                        - Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
                        - Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa 
Nouă 
                          Moşniţa Nouă la 02.04.2012 
 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


