
R O M Â N I A                                                      Nr. 99 din 29 aprilie 2022                                 

JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN                                              

COMUNA EFTIMIE MURGU                                          

P R I M A R  

 

      DISPOZIŢIE 
 

   privind constituirea  Comisiei de verificare  a indeplinirii obligatiilor asumate prin 

contractele de inchiriere a pasunilor 

    

                     Primarul Comunei Eftimie Murgu , Judetul Caras Severin ; 

                     Avand in vedere Contractele incheiate de catre Primaria comunei Eftimie 

Murgu cu crescatorii de animale de pe raza comunei Eftimie Murgu avand ca si obiect 

inchirierea pentru pasunat a  trupurilor de pajiste aflate in proprietatea publica a comunei 

Eftimie Murgu conform amenajamentului pastoral; 

                     Vazand referatul de specialitate nr.  952/29.04.2022 al secretarului general 

al comunei; 

                     Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

                   În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,  
  
 

DISPUNE : 

 

Art . 1  Se constituie Comisia care va verifica indeplinirea obligatiilor contractuale 

care revin crescatorilor de animale de pe raza comunei Eftimie Murgu care au inchiriat 

pentru pasunat pajiste aflata in proprietatea publica a comunei Eftimie Murgu  , in 

urmatoarea componenta : 

1. Șuta Dionisie –  viceprimar – Presedintele Comisiei, 

2. Imbrescu  Nicolae–  inspector – membru , 

3. Didraga Dochia – contabil – membru,  

4. Dancea Calina – casier – membru,  

5. Suta Ionica – consilier achizitii publice – secretar comisie. 

 

Art.2.   (1) Comisia va avea urmatoarele atributii principale :  

Verificarea indeplinirii de catre chiriasi in special a prevederilor Cap. V 

pct.3 lit. a-q coroborat cu cap. IX lit. a-k  din Contractul cadru incheiat de 



catre Primaria comunei Eftimie Murgu cu fiecare crescator de animale in 

parte in special cu privire la : 

•  asigurarea exploatarii eficace în regim de continuitate si de 

permanentă a pajistilor ce fac obiectul  contractului ;  

• respectarea exacta a încărcăturii stabilita prin Amenajamentul 

pastoral în toate zilele perioadei de păsunat fara a depasi sau 

reduce numarul de animale;  

• verificarea indeplinirii obligatiei de comunicare în scris primăriei, 

în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre 

acestea, în vederea verificării respectării incărcăturii stabilite prin 

Amenajamentul pastoral în toate zilele perioadei de păsunat;  

• păsunarea animalelor exclusiv pe terenul închiriat fara a depasi 

limitele amplasamentului acestuia;  

• practicarea unui păsunat rational pe grupe de animale si pe tarlale;  

• să introducă animalele la păsunat numai în perioada de păsunat 

stabilită;  

• realizarea pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetatiei 

nefolositoare si a excesului de apă, de fertilizare, anual;  

•  respectarea  conditiilor agricole si de mediu, în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare;  

• executarea lucrărilor de regenerare a pajiştilor prin însămânţări şi 

supraînsămânţări executate atât primăvara, cât şi toamna, în 

funcţie de condiţiile de climă şi sol, cu respectarea măsurilor 

stabilite prin Amenajamentul pastoral;  

• realizarea lucrarilor pentru combaterea eroziunii solului şi să 

respecte în mod strict regulile de exploatare raţională;  

• efectuarea corectarii regimului aerohidric al solului;  

• efectuarea lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi 

organice .  

• să nu introduca in turme animale straine, din afara localitatii sau 

altele decat cele stabilite prin contract  

• să nu circule pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv 

cu atelaje, decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care 

utilizeaza pajistea  

• să nu procedeze la arderea vegetatiei pajistilor permanente;  

• să nu amplaseze pe pajiste alte obiective de investitii, altele decat 

cele prevazute la art.5 alin (3) din OUG 34/2013 cu modificarile 

si completarile ulterioare.  

• să nu desfasoare activitatea de pasunat pe terenuri arabile  



• să nu lase nesupravegheate animalele pe intreaga durata de 

pasunat  

• să nu desfasoare activitate de pasunat cu ajutorul cainilor fara jujeu 

si nevaccinati  

• să nu depozitateze deseuri menajere si/sau agrozootehnice pe 

pasune. 

• să nu foloseasca pentru paza turmei, caini din rase cu potential 

agresiv ridicat, conform legislatiei in vigoare sau a metisilor 

raselor de vanatoare 

• să nu desfasoare activitati de pasunat pe timpul noptii  
(2). Pentru deficientele constatate Comisia va intocmi pentru fiecare caz in 

parte cate un raport / proces verbal de control care il va inainta Primarului 

sau / si Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu cu propunerea 

masurilor care trebuiesc aplicate, solutionarea masurilor urmand a se 

implementa in termen de 30 de zile. In cazul in care in urma incheierii 

procesului verbal de control se constata ca pajistea inchiriata nu este folosita 

conform cap.  IX lit. k  din Contractul cadru se va impune rezilierea 

contractului de inchiriere in termen de 30 zile de la data efectuarii 

controlului, decizia urmand a fi comunicata APIA Caras Severin. Pentru a fi 

valid procesul verbal este necesara semnatura a cel putin 3 membrii ai 

comisiei. 

 

            Art . 3  Prezenta Dispozitie se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului Caras Severin ; 

- Membrilor Comisiei ;  

- Se va afisa . 

 

 

 

PRIMAR ,                                      Cotrasemneaza pentru legalitete, 

            Mihai  Otiman                                 Secretar general al comunei  

                                                                   Liviu  Imbrescu  

 

 

 

 

 

 

 


