
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 28 din  30 martie 2017 

 

privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2017 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 68 
din 22.03.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând raportul de specialitate nr. 1443/21.03.2017 al Compartimentului Agricol, cadastru şi 
relaţii publice  prin care se propune stabilirea taxei de păşunat  şi a taxelor de gloabă pentru 
suprafeţele de păşune situate pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu care nu au fost 
concesionate la  licitaţiile organizate de către primăria comunei Rîciu în data de 8 şi 23 februarie 
2017;  
Avand  în vedere: 
Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea 
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 



 
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind 
aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5, lit.b, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin (1) si (2) din Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă taxele de păşunat de pe raza comunei Rîciu pentru anul 2017  pentru   
suprafeţele  de teren din categoria de folosinţă păşune aflate în proprietatea comunei Rîciu 
suprafeţe care nu au fost concesionate şi identificate în anexa 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre astfel: 
-bovine, cabaline adulte- 50 lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin 50 lei/cap 
-ovine, caprine şi tineret ................lei/cap 
Art.2. Sumele încasate din taxele de păşunat precum şi alte venituri se vor folosi numai pentru 
lucrări de îmbunătăţire şi exploatare a  acestora. 
Art.3. Se stabileşte ziua de 1 mai 2017ca dată de începere a păşunatului pentru ovine şi caprine 
şi 10 mai pentru bovine şi cabaline. 
Art.4. Ciclul de păşunat se încheie la data de 31 octombrie pentru bovine şi cabaline şi 1 
decembrie pentru ovine şi caprine. 
Art.5. De păşunile aflate în proprietatea Consiliului Local al comunei Rîciu beneficiază numai 
crescătorii de animale de pe raza comunei. Repartizarea păşunilor se va face cu respectarea 
prevederilor legale, în favoarea crescătorilor de animale pe specii şi categorii de vârstă pe anul 
2017, pe suprafeţele prevăzute în anexa ce face parte integrantă di prezenta hotărâre. 
Art.6.În cazul nerespectării suprafeţelor repartizate, a termenelor de începere şi de sfârşit a 
ciclului de păşunat, ori a păşunatului pe alte terenuri agricole, altele decât cele care au fost 
repartizate conform art.1, proprietarii de animale sau păstorii de turme vor fi obligaţi  să 
plătească următoarele taxe de gloabă: 
-bovine, cabaline adulte 50 lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin 50 lei/cap 
Pentru cirezi constituite: 
-Cirezi de bovine -300 lei/zi 
-Turne de ovine pana la 150 capete- 180 lei/zi 
-Turme de ovine pana la 200 capete- 240 lei/zi 
-Turme de ovine peste 200 capete- 300 lei/zi. 



Dacă  se constată daune, la taxa de gloabă se va adăuga şi valoarea pagubei produsă, stabilită 
pe baza procesului verbal de constatare încheiat de către comisia de evaluiare a pagubelor 
constituită în cadrul Consiliului local al comunei Rîciu. 
Art.7. Crescătorii de animale au obligaţia să respecte toate măsurile stabilite de către Consiliul 
local Rîciu şi specialiştii agricoli, pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului de producţie, 
să presteze munca contributivă în cantitatea şi la datele stabilite şi să achite taxele de păşunat 
la nivelele stabilite cu cel puţin 10 zile înainte de scoaterea animalelor pe păşune. 
Art.8. Se vor revizui  şi dezinfecta sursele de apă pe toate păşunile de pe teritoriul comunei 
Rîciu şi se vor executa lucrările de întreţinere a păşunilor, prin grija primăriei Rîciu, în calitate de 
administrator.  
Art.9.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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