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B levardul Meran cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi 
T 	0232 - 235100; 	Fax: 0232 - 210336; 	‘N ‘‘ .1 CC. I (I 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Paşcani în domeniul public al 

judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă  de 579.500 mp, situat în extravilanul municipiului Paşcani, 

tarlaua 40, parcela Ps 1069, identificat cu numărul cadastral 66452 
in vederea construirii unui Parc Industrial 

Consiliul Judeţean Iaşi, 
Având in vedere: 
• Referatul de aprobare prezşntat de către preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, in calitatea sa de 

iniţiator, inregistrat sub nri e./L))1 fir1i.  `:  .2022, 

• Raportul de specialitate inregistrat sub 	 e 1  ri.S2   .L'i;  .2022 emis de Direcţia Tehnică  şi 

Investitii-Biroul Gestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 
• Ordonanţa de Urgenţă  nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 173, 182 şi 294 alin. 3- 7; 

• Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; 

• Ordonanţa de Urgenţă  nr.34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, art.5, alin.3 lit.g; 

• Adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr. 5546/17.02.2021 prin care a solicitat UAT-urilor punerea la 

dispoziţie a unor suprafeţe de teren in vederea construirii de Parcuri Industriale; 

• Adresa Primăriei municipiului Paşcani nr.3371/06.04.2021 inregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi cu 

nr. 11626/06.04.2022 prin care informează  Consiliul Judeţean Iaşi despre faptul că, poate pune la 

dispoziţia acestuia terenul in suprafaţă  de 579.500 mp, 

• Legea nr.287/2009 privind Codul Civil; 
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică; 

• Constituţia României art.136; 
• Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică  legislativă  pentru elaborarea actelor normative. 

in temeiul art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă  solicitarea de trecere din domeniul public al municipiului Paşcani în domeniul 

public al judeţului Iaşi a terenului in suprafaţă  de 579.500 mp situat in extravilanul municipiului Paşcani, 

tarlaua 40, parcela Ps 1069, identificat cu numărul cadastral 66452 in vederea construirii unui Parc 

Industrial. 
Art.2 Prevederile prezentei hotărări vor fi duse la indeplinire de Direcţia Tehnică  şi Investiţii - 

Biroul Gestionarea Patrimoniului şi Direcţia Economică-Serviciul Financiar Contabil. 

Art.3 (1) Prezenta Hotărăre va fi comunicată  în copie către: 
-Instituţia Prefectului Judetului Iaşi, 
-Consiliul Local al municipiului Paşcani, 

Juridică, Direcţia Economică-Serviciul Financiar Contabil şi Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii - iroutGestionarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi; 
(2)  ducei1ea la cunoştiinţă  publică  a prevederilor prezentei Hotărări va fi asigurată  de către 

compartimentele se spe ialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens. 

Dată  astăzi, 	  2022 

Vizat pentru legalitate, 
Secrt ar General al Judeţului Iaşi 

Lăcră 	ra VERNICĂ  DĂSCĂLESCU 

'2"Direcţia Juridică  
Director executiv, 

Gabriela A UNGULESEI 



ROMĂNIA 
JUDEŢUL IASI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

Bulevardul ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod.700075, Iaşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro  

)))  / 	<942022  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 

municipiului Paşcani în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă  de 

579.500 mp, situat în extravilanul municipiului Paşcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, 

identificat cu numărul cadastral 66452 în vederea construirii unui Parc Industrial 

Având în vedere Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcŞonarea parcurilor 

industriale, Consiliul Judeţean Iaşi îşi propune dezvoltarea judeţului Iaşi prin stimularea 

invesUţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională, dezvoltarea intreprinderilor 

mari, mijlocii şi mici precum şi crearea de noi locuri de muncă. 
Pentru a putea iniŞa demersurile necesare, în vederea accesării de fonduri proprii, 

europene sau guvernamentale, Consiliul Judeţean Iaşi trebuie să  deţină  un drept de dispoziţie 

pentru terenurile pe care urmează  a fi efectuată  investiţia. 
Consiliul Judeţean Iaşi a solicitat UAT-urilor prin adresa nr. 5546/17.02.2021 punerea la 

dispoziţie a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de parcuri industriale. 
Conform art. 5 alin.2 din Legea nr. 186/2013 terenul aferent construirii parcului industrial 

este eligibil numai dacă  îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiŞi: 

a) este propietatea tabulară  sau in concesiune ori se află  în administrarea/folosinţa 

fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial, 

b) are acces la un drum european şi/sau naŞonal şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare 

de centură, 
c) are o suprafaţă  compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, 

suprafaţă  de minimum 5 hectare, 
d) nu este afectat de nicio sarcină  tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate 

private, ipotecă, măsură  asiguratorie sau procedură  de executare silită, cu excepţia oricăror 

servituŞ  de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituŞilor de credit 

dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite 

bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiŞilor de 

intreŞnere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial. 
Prin adresa nr. 33716/06.04.2021 inregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 

11626/06.04.2021 Primăria Municipiului Paşcani a informat Consiliul Judeţean Iaşi despre faptul 

că, poate pune la dispoziţie terenul în suprafaţă  de 579.500 mp, situat în extravilanul 

Municipiului Paşcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, identificat cadastral cu nr.66452, in vederea 
realizării unor lucrări de construire parc Industrial în cadrul programului de dezvoltarejudeţeană  
iniţiat de autoritatea publică  Judeţul Iaşi. Acest teren este inventariat în domeniul privat al 

Municipiului Paşcani conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani 

nr.130/20.12.2011, poziŞa 17. 
În acord cu cele prezentate şi raportat la dispoziţiile legale invocate, supunem aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Iaşi proiectului de hotărâre privind solicitarea de trecere din 

domeniul public al Municipiului Paşcani în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în 

suprafaţă  de 579.500 mp situat în extravilan 	unicipiului Paşcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, 

identificat cu numărul cadastral 66452, în 	erea construirii unui Parc Industrial. 

* 

ut, 



Administrator Public al Judeţului Iaşi, 
5tefan-Andrei CAZACU 

.7"  
Întocmit, 

Cristina Florentin COCA 

Director executiv, 
Iogen G" 

ROMÂNIA 
JUDETUL IAŞI - CONSILIUL JUDETEAN IAŞI 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod.700075, Iaşi 
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro  

Direcţia Tehnică  şi de Investiţii- Biroul Gestionarea Patrimoniului 

-1611fc  /1"-  . (;77.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 

municipiului Paşcani în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă  de 

579.500 mp, situat în extravilanul municipiului Paşcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, 

identificat cu numărul cadastral 66452 în vederea construirii unui Parc Industrial 

Având in vedere Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale, Consiliul Judeţean Iaşi îşi propune dezvoltarea judeţului Iaşi prin stimularea 

investiţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională, dezvoltarea intreprinderilor 

mari, mijlocii şi mici precum şi crearea de noi locuri de muncă. 
Pentru a putea iniVa demersurile necesare, în vederea accesării de fonduri proprii, 

europene sau guvernamentale, Consiliul Judeţean Iaşi trebuie să  deţină  un drept de dispoziţie 

pentru terenurile pe care urmează  a fi efectuată  investiVa. 

Consiliul Judeţean Iaşi a solicitat UAT-urilor prin adresa nr. 5546/17.02.2021 punerea la 

dispoziţie a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de parcuri industriale. 
Conform art. 5 alin.2 din Legea nr. 186/2013 terenul aferent construirii parcului industrial 

este eligibil numai dacă  îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiVi: 

a) este propietatea tabulară  sau în concesiune ori se află  în administrarea/folosinţa 

fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial, 

b) are acces la un drum european şi/sau national şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare 

de centură, 
c) are o suprafaţă  compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, 

suprafaţă  de minimum 5 hectare, 
d) nu este afectat de nicio sarcină  tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate 

private, ipotecă, măsură  asiguratorie sau procedură  de executare silită, cu excepţia oricăror 

servituV de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituVilor de credit 

dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite 

bancare contractate de către administratorul parcului, in vederea finanţării investiVilor de 

intreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial. 
Prin adresa nr. 33716/06.04.2021 înregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 

11626/06.04.2021 Primăria Municipiului Paşcani a informat Consiliul Judeţean Iaşi despre faptul 

că, poate pune la dispoziţie terenul in suprafaţă  de 579.500 mp, situat în extravilanul 

Municipiului Paşcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, identificat cadastral cu nr.66452, în vederea 

realizării unor lucrări de construire parc Industrial în cadrul programului de dezvoltarejudeţeană  

iniţiat de autoritatea publică  Judeţul Iaşi. Acest teren este inventariat în domeniul privat al 

Municipiului Paşcani conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani 

nr.130/20.12.2011, poziţia 17. 
În acord cu cele prezentate şi raportat la dispoziţifie legale invocate, supunem aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Iaşi proiectului de hotărâre privind solicitarea de trecere din 

domeniul public al Municipiului Paşcani în domeniul public al judeţului Iaşi a terenului în 

suprafaţă  de 579.500 mp situat in extravilanul Municipiului Paşcani, tarlaua 40, parcela Ps 1069, 

identificat cu numărul cadastral 66452, în vederea construirii unui Parc Industrial. 

et; 
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ROMÂNIA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULU I PAŞCAN I 
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Nr, 3371/6115/4t  .04.2021 

Catre 
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
Mun. la9i, b-dul. Ştefan cel Mare şi Sfănt, nr. 69, jud. laşi 

Urmare a adreselor dumneavoastră  nr. 5546 din 17.02.2021, Inregistrată  la 
Primăria muncipiului Paşcani sub nr. 3371 din 17.02.2021 şi nr. 9557 din 23.03.2021, 
inregistrată  la Primana muncipiului Paşcani sub nr. 6115 din 23.032021, prin care 
solicitati comunicarea posibilităbi de punere la dispozitia Consiliului Judetean laşi a unei 
suprafete de teren de rninim 10 hectare in vederea construirii unui parc industrial , vă  
comunicăm următoarele: 

U.A.T. Municipiul Paşcani poate pune la dispoziba Consiliului Judetean laşi o 
suprahată  de teren compactă  de 579.500 mp in vederea construirii unui parc industrial. 

Imobilul de mai sus este situat in extravilanul municipiului Paşcani, Tarlaua 40, 
Parcela Ps 1069, avand Nr. Cad. 66452 şi este In proprietatea privată  a municipiului 
Paşcani, flind Inregistrat la poziba 757 din Anexa nr. 1 la Hotărarea Consiliului Local al 
Municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind insuşirea proprietătii private a 
Municipiului Paşcani, judetul laşi. 

Totodata imobilul are acces la drumul judetean DJ 208L Paşcani - Brăteşti — 
Mirosloveşti şi nu este afectat de nicio sarcină  tabulară, dezmembrămănt al dreptului de 
proprietate privată, ipotecă, măsura asiguratorie sau procedură  de executare 

Pe cale de consecintă, terenul ce poate fi pus la dispozitia Consiliului Judetean laşi 
In vederea construirii unui parc industrial Indeplineşte conditiile de eligibilitate prevăzute 
de dispozitille art. 5, alin. (2) din Legea nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi 
functionarea parcurilor industtiale, cu modificarile şi completările ulterioare. 

Anexăm la prezenta: 
- Extras de Carte funciară  pentru informare nr. 7013/09.04.2019; 

Plan de amplasamenti şi delimitare a imobilului; 
- Plan de incadrare Tri zonă  cu suprafati de teren respectivă; 

Extras din Anexa nr. 1 la Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Paşcani 
nr. 130 din 20.12.2011 
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TEREN ExtravIlan 

Adresa: Jud lasl  

Nr. Nr. cadastral 
Crt Nr. topografic 

65452 

Suprafata* (inp) 

579.500 

Observatll / ReferInte 

C. Partea 111. SARCINI  
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NU SUNT 
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ReferInte 
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ANICE1 	 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE 

Carte Punciara Nr. 66452 Pascani 

r cerere 	7C113 
Zlue 
LuN 	o4 
An 	2019 

cj 

111111 #111111 
mmoom3660 

A. Partea I. Pescrierea imobllului 

B. Partea II. Proprietari şi acte 

inscrlerl prIvItoare la dreptul de proprietate sl alte drepturl reale 

701.3 / 09/04/2019 	 
Act Administrativ nr. HCL 130, din 20/12/2011 emis de ONSILIUL LOCAL AL MUN, ASCANI; Act 
Administratly nr. ADEVERINTA 5616, din 05/04/2019 emis de PRIMARIE; Ac Administrativ nr. ADPVERINTA 1  
8559, dIn 16/05/2019 emis de PRIMARIE; Act Normativ nr. HCL 53, din 23/08/1999 emis de CL PASCANI; Act 
Normativ nr. HCl 102, rpn 29/09/2011 emis de PRIMARIE; 

B1 Inscrierea provizone, drept de PROPRIETATE, dobandrt prin Lege, cota; 	 A 1 !actuala 1/1 
1)  MUNICIPIUL PASCANI,  CIF:4541360, DOMENIU PRIVAT 

B2 Imobil Inreql5tratin planul caal farazare certa datorlta 
, 	planului parcelar  

Docurnfle conffile twe cu caracter porsonae de prevederne Legli Nr 677,24:101. 	 Parine 1 din 3 

Al 



Carte Funclară  Nr. 66452 ComunalOras/Municiplu ş  Pascani 

Anexa Nr. 1 La Partea 1 

Teren 

Nr cadastral Suprafaţa (mp)s Observaţ il / ReferInţe 

66452 579.500 

upra aţa este determinată  in planul de proiecţle Stereo 70.  

DETALII LINIARE IMOBIL 

Date referitoare la teren 
Nr 

Crt 
CategOrle 
folosinţă  

Intra 
V ilan 

Suprafaţa 
(f-riP) 

Tarla Parcelă  Nr. topo Observaţ ii 	e / Referinţ  

1 pasune NU 579.500 40 1069 - 

Lunglme Segmente 
1) Velorna lunglmgor segmentelor sunt obtinute din prolectie in ptan. 

Punct 
inceputstărelt 

Punct Lungime 
segment 

1 2 59.404 
4 5 95.966 

7 8 12.962 
10 11 58.944 

13 14 32 023 

136 969 16 17 

19 20 79.09 
22 23 53.169 

Punct 
inceput 

Punct 
shiroit 

Lunglme 
segment 

2 3 11.45 

5 6 82.613 
8 9 54.974 

11 12 25.781  
14 1 27.371 

17 18 140.25 

20 21 69.096 
23 24 67.173 

Punct 
inceputsfârsit 

Punct Lunglme 
segment 

3 4 77.371 
6 7' 76.676 

9 10 178.69 

12 13 40.864 
15, 16 20.656 

18 19 78.933 
21 22 116.194 

24 25 55.756 
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ROMANIA 
JUDETUL IASI 

MUNICIPIUL PASCANI 

CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA NR,130 
Din 20,12.2011  

Privind insusirea proprietatii private a Municipiului Pascani, judetul tasi 

Consiliul Local al Municiplului Pascani; 
Avand in vedere Procesul verbal al Comisiei de inventadere a dorneniului pubPc si 

privat al municipiului Pascani constituita pnn Dispozitia Primarului municipiului Pascani nr. 
2068)2011, cu modifican si completari ulterioare, inregistrat sub nr. 21392/07.12.2011; 

ln conforrnitate cu prevederile art. 4 si art. 6, alin.(1) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publica, cu rnodificarile si completadle ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr, 548)1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru intocrnirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul publlc 

al comunelor, oraselor, municpiiior si judetelor ; 
Avand in vedere prevederile Legii nr.18/1991, legea fondului funciar, republicata, 

cu modfficari si completan ulterioare; 
ln conformttate cu prevederile art. 36, alin.(1), alin(2), lit c) si art.121 din Legea nr. 

	

---21-5/2001-privind-administratia-publica-locala7republieeta-cu—rnedificartic 	si-completerile--- 

ulterioare; 
Avand in vedere propunerea primarului municipiului Pascani, in calitate de initiator 

al proiectului de hotarare si expunerea de motive a inifiatorului, inregistrata sub nr. 

21798/14.12.2011; 
Avand 1n vedere, Raportul comun de specialitate intocmit de Serviciul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Directia Economica, Compartimentul Patrimoniu si Contracte, 
Compartimentul Juridic si Contencjos din cadrul aparatului de specalitate al Primarului 

municipiului Pascani, inregistrat sub nr. 21799/14.12.2011, 
Avand in vedere urmatoarele avize ale cornisiilor de speclalitate din cadrul 

ConsHiului Local al municipiului Pascani: 
- Avizul Comisiei pentru prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, 

agricuttura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, inregistrat sub nr. 

1279/19.12.2011; 
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturiie omului si fibertăţi catatenesti, 

inregistrat sub nr,1261/19,12.201 1 ; 
- Avizul Comisiei de orgenizare si dezvoltare urbanistica, realizare lucrad publice, 

conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu 
si 

administratie publica, inregistrat sub nr, 1256/19.12.2011 ; 
Avand in vedere prevederile Hotaradi Consiliultu Local Pgscani nr.102 din 

29.09.2011 privind trecerea unor bunuri din proprietatea publica a municipiului Pascani, 

judetul lasi in proprietatea privata a municipiului Pascani; 



r In temelul prevederdor art, 45 din Legea nr. 215/2001 privind adn inistratia pubboa 
locala, republicata, cu modificadle si completanle ultericare, 

HOTARASTE: 

Se insusesc bunurile din propnetatea privata 	a Mbnicipkti Pascani, 
prevazute in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotararre. 

Art.2. Serviciul Administratie Publica va comUnica in copie prezenta hotarare: 
Inshtutiel Prefectului judetului lasi 
Primarului municipiului Pascani ; 
Compartimerituiul Patrimoniu si Contracte ; 
Compartimentuluf Juridic si Contencios; 
Directlei Economice; 
Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritobului; 

Contrasemnea 
Cone ilier, IORDACHIO 	ISTINEL 	SECRET 

Cons. 

entru legalitate 
UL MUNICIP LUI, 

r. MIRCEA ZAN 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ  
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Pentru rnot rnulte ovuntate SolicităDEMOGRAMT 

Forma aplicabila pentru 'Ordonanta urgenta 34/2013' la data 14 aprilie 2021, valabila si azi 

ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

(la data 05-1u1-2014 actul a fost aprobat de Legn_86/2014  ) 
in contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează  în 

continuare sectorul agricol, 
având în vedere nevoia stringentă  de redresare economică  în conditille actualei crize 

economice mondiale, resimţită  în mod drastic şi la nivelul economiei nationale, 

în considerarea faptului că  Legea nr. 214/2011  pentru organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea 

implementării acestora în termenul prevăzut, 

ţinând cont de importanţa creşterii animalelor şi de facilitarea accesului acestora la 

suprafeţele de pajişti disponibile, aflate atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat al 

unitătilor administrativ-teritoriale, incepând cu luna mai 2013, 
în condifiiie în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă  de asigurare 

a hranei pe perioada verii este masa verde obtinută  de pe pajişti, în condiUlle in care Legea 

nr. 214/2011  instituie obligativitatea concesionării suprafetelor de teren ocupate cu 

pajişti, aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, doar asociatiilor locale 

de crescători de animale şi având in vedere că  suprafeţele de pajişti aflate în domeniul 

privat al unităfilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de 

urgentă  a Guvernului nr. 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 22/2007,  este necesară  

reglementarea în regim de urgentă  a modului de utilizare a pajiştilor. 

Luând în considerare faptul că  utilizatorii de pajişti beneficiază  de plăţi unice pe suprafată, 

iar termenul-limită  de solicitare a acestora este 15 mai 2013, 
situatia extraordinară  se motivează  prin necesitatea urgentă  de adoptare a unei noi 

reglementări în domeniul pajiştilor, în vederea eliminării inadvertenţelor ce conduc la 

producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăti 

pe suprafată  pentru anul 2013. 
Luând in considerare faptul că  aceste elemente vizează  interesul general public şi 

constituie situaţii de urgentă  şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

având în vedere faptul că  neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă  de 

urgentă  va genera efecte negative, concretizate în dificultăti în asigurarea hranei 

animalelor, fapt care conduce la diminuarea producţillor zootehnice cu impact direct asupra 

asigurării resurselor alimentare pentru populatie, 
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia  RomâniM,  republicată, 
Guvernul României adoptă  prezenta ordonantă  de urgenţă . 

Art. 1 
(-1-) Seepul prezentei -rectonante dc urgenţă 	reprezintă  reglementarea organizării, 

admintstrani şţeerploatăre-pajiătăor ăgemanente. 
(1) Scopul prezentei ordonante de urgentă  îl reprezintă  reglementarea organizării, 

administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul localitătilor. 

la data 05-su1-2014 Art. 1, alin. (1) modifscat de Art. I, punctul 1. din Legpa RM014  ) 

(11 ) Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti 
permanente, sunt terenuri consacrate producţiel de iarbă  şi de alte plante furajere erbacee 

cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotatie a culturilor din 
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exploataŞe timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) 

lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013  al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind 	directe acordate fermierilor 

prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, 

denumit în continuare Regulament. 

(12) Pajiştile permanente pot include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, utilizati şi 

pentru păşunat, cu conditia ca iarba şi alte plante furajere să  rămână  predominante, 

precum şi terenurile bune pentru păşunat care fac parte din practicile şi obiceiurile locului, 

unde, în mod obişnuit, suprafetele de păşunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă  şi cu 

alte plante furajere erbacee. 

(la data 05-5e1-2014 Art. 1, alin. (1) completat de Art. I, punctul 2. din jegpa 86/2121.4 ) 

(2) Pajiştge-permancnte, dcnumite în contleuare pajtşti, sunbeeprafete-agricole de păşuni 

şi--fânete, eaturale sau cultivate, folostte-pentru productia de -jarbg satede alte-plante 
erbacee fueajere, care nu au-fest incluse 4-jm-p de cet-putin 5 ani in sistcmul de rotatie a 
cu}teglor şi-care surt-utilizate-pentru păşenatul anartafelor şi -pcoducerea-de furaje-,- cu 

respectarea-bunefobconditg agricole şi de 1413€41-tt aşa cum este prevăzut la-altn. (1) al-act. 6 

din ftegulameetul (CE) 	nr. 73/ 2009-  Cons~ din 10-1a-nuarie 2-0-09 de stabilire a unor 

norme comune penteceststemelc 	c ajutor dkcct pentru-agecultog 	în cadrul-peş ticg agricole 

comune şi de -testituae-a- anum)tor 	siateme de ajutor pentru agecultor1 de modificare a 

Regulamentelere(CE) rtr. -L290/^ CE) n-f.42/2£01¢, (CE)- 	3Z8/^7 şi de 

abrogare--a Reguhamentufui (CE) nr. ~2003,  bubbodineerile şi compţetările uttegoare, 

publlcatîn lurnalul Oficjabaţ  Uniutth 	Eanopene, scria 4_, nr. 30-din 31 jactuage 20-05L denumtt 

în contjeuare Regulameet.-[textul din Art. 1, alin. (2) a fost abrogat la 05-iuI-2014 de Art. 

I, punctul 3 din Lagea_aş/ 2014] 
(3) in categoria pajişti sunt cuprinse şi: 
a) păşunile împădurite cu consistenta mai mică  de 0,4, calculată  numai pentru suprafata 

ocupată  efectiv de vegetatia forestieră; 
b) păşunile alpine; 
c) păşunile situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării şi Rezervatia 

Biosferei "Delta Dunării". 
(4) Prevederile prezentei ordonante de urgentă  nu se aplică  pajiştilor care urmează  să  fie 

împădurite, dacă  impădurirea se realizează  cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii, 

exceptând plantatille de brazi de Crăciun şi speciile cu creştere rapidă, cultivate pe termen 

scurt, aşa cum este prevăzut în ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament. 

EraCtiC6judiciară  extinsă  (16 referinte) 

Practică   hidiciară   (4 refprinte) 

£57. Art. 2 
in sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaŞi: 
a) iarbă  şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod 

traditional pe păşunile şi fânetele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice 
pentru insământări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de leguminoase 

utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează  productia, 

valoarea nutriŞonală  a pajiştii şi capacitatea de păşunat; 
fâneată  - suprafată  agricolg- 	inscrjsă  în actele de proprietate cu-această  categorte 

folostntg -eare, conform practicn aggeolc locale, este dcstinatg recoVtage-prin cosire de 
plante-erbacee furajece pentru aemafei 
b) păşuni şi fânete - suprafete agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii 
de folosintă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă  şi alte plante erbacee pentru 
animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare; 
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(la data 05-Jul-2014 Art. 2, litera B. modificat de Art. 1, punctul 4 dsn Legea 86/2014 ) 

c) unitate vită  mare (UVM) - unitate de măsură  standard stabilită  pe baza necesarului de 

hrană  al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale; 

dj utilizator crescător de animale 	persoană 	fizmă/juridică  4rtscrtsă  în Regtstrul national al 

exploatattiler care -desfă5oară  act~ agricole -specifice categenei de folosinţă- pajiştt 

conform clăsţ fwăriestattstice a actrşâtăţtlor economice-în- Comumtatea Emropeană 	pentru 

producţra-vegetată  şi arnmală; 
<41-}uttlizator de-păşuni 	fâneţe --crescător de antmalc, persoană  fiztcăhundică-inscrisă-in 

Registrul naţionăţ  al exp-Mataţittormare desfăşoară  activităţi agrâcetţe spectfice categoriei de 

foţ omntă  păşum 51 fânete, conform clasificării 	statistice-a activ-t'tăţţlor economice 	Uniunea 

Europeană  pentru producţta vegctată  şi armeală, care-deţine tegal dreptul de -folosinţă  

asupra-suprafeteţ  agncete şi care-valorifică-păşunea 	păşunare cu efective de-animale 

aflate-în propâtetatea sa sau prin cosire cel pottn o dată-p-e an; 

tyuttlizator de paşeet şi fâne(e crescăter 	de animale, persoană  fizică-având animalele 

înscrise în Registrul naţţonal al expleataţţ itor (R-N-E-jicrescător de ammale, persoană  tueetcă  
de drept public -sau de drept privat,-c-onstituţ tă  conforrn prevederilor Codului-cuţţ l, având 

animale-proprii-sau ale--fermierilor-membri Macrţse în -RNE, care desfăşeară  a-ctivItătt 

agricole specifice categeneţ  de folostnţă  păşunt şţ  fânete, conform clastfieănţ  statistice a 

activităţtlor ecenomice 	Uniunea-Europeană -p-entru producţia vegetală  şearumatăr, care 

deţtne legal dreptul de f-Mosintă  asepra suprafetet agricerle şi ca-re-valonfic-ă-păşuneă  prin 

păşunarecu efe-c-tme de animale sau-prin cosire-ceţ-putin o dată  pe an; 

• • 	' 

d-} uttlizat-or de păşuni şi fânete: 
(i)crescător de 	-animaleâ-persoană-fţztcă, având 	animalele înscrise -în Registrul national al 

exploatatittor (RNE)/crescător de ammate, persoarfă  Juridţeăt de drept publw sau de drept 

privat, -c-onstituttă  conform prevedentor Legii--nr. 287/ 009  pevţnd Cock.41  

repubIţ cată, cu medificărtle Mterioare, 	având animale propâtu-sau aţe--fermterţ tor- membri 

inscnse 	RNE, care desfăşoară  ac-t-Ntităt ţ  agricole specific-e-categorici 	de folosietă  păşuni-şi  

fâneţe, c-onform-clastficărţ+ 	atatistice a-aCeVităţitOrmeonomtce-in Uniunea-Europeariă  pentru 

productta vegetală  şţ  animală, care- detţ ne legăt dreptul 	de folosietă  asupra- suprafete 

agricole-şi-care valorifică  paşenea prin 'pesşertare cu efective de-animale sampen COSIM ce ţ  

puţin o dată  pe an; sau 
(â)perseenă  fizică-ori persoană  juridică  de-drept privat-eare areta dtspoztţţe, in condtţuţe 

legii, -suprafaţa agricolă-,-c-a-re desfăşoară  a-ctiv ţ tăţt agricole spectice categertet de folosinţă  
păşum-şi fânete-şi care o-tţa-ţorţ fică  prre 	com-e cel puttn-o-dată  pe-a-ri; 

(la elato 3 ten 2 15 A,t. 2,  14-4ra 	rhoMf,cut A..  A. I eto Qgv pttcye ta 15/201 ) 

d) utilizator de păşuni şi fânete: 
(i)crescător de animale, persoană  fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al 

exploataVilor (RNE)/crescător de animale, persoană  juridică  de drept public sau de drept 

privat, constituită  conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri 

înscrise în RNE, care desfăşoară  activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă  păşuni şi 
fânete, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană  pentru 

producţia vegetală  şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă  asupra suprafeţei 

agricole şi care valorifică  păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel 

puţin o dată  pe an; sau 
(ii)persoană  fizică  ori persoană  juridică  de drept privat care are la dispoziţie, în conditille 

legii, suprafata agricolă, care desfăşoară  activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă  
păşuni şi fâneţe şi care o valorifică  prin cosire cel puţin o dată  pe an; 
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(la data 05-mar-2016 Art. 2, Isteta D. modsficat de Art. 1, punctul 2. din 1,0gea 16/2016  ) 

e) Registrul naţional al exploatatiilor (RNE) - colectia de date în format electronic care 
cuprinde informaVile de identificare a fiecărei exploataţii din România, potrivit Ordinului 

preşedintelui Autoritătii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 

40/2010  privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului 

de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
fj deţinători de pajişti-- titulant-dreptulta-de proprietate, al- altor drepturi reale asupra 
acestora-sau eamcare, -potrivit legti civlle, auseattatea- 	de posesori ori detinătorOprecan ai 

pajişt4or permanente; 
f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra 
acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai 

pajiştilor; 

(la data 05-iuI-2014 Art. 2, litera F. modificat de Art. I, punctul 4. din Lsgra 86/2014  ) 

g) schimbarea destinaţiei suprafetelor de pajişte - schimbarea categoriei de folosinţă  a 

pajiştilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă  pajişte. 

Practică   judiciară  extin53  (18 referinte) 

Practică   judiciară   (5 referinte) 

Art. 3 
Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare wmă 	uarele categorii de 

Paiişth 
a) pajişti proprietate publică  a statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului, 

denumită  în continuare ADS; 
b) pajişti proprietate publică  a comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

administrate de consiliile locale ale acestora; 
c) pajişti proprietate privată  a statului, administrate de ADS; 

d) pajişti proprietate privată  a comanelor, oraşelor, municipiilor şi 
administrate de consiliile locale ale acestora; 
e) pajişti proprietate privată  a persoanelor fizice şi juridice; 

f) pajişti proprietate publică  a statului, administrate de Regia 

Romsilva. 

Practică   ju itj ă  tinsă  (7 referinte) 

Practică   judiciară   (3 referinte) 

Art. 4 
(-1-}Dertnătorii de-pajişti, est-fel cum suntag la art.-2-11t. f), sant obligati să  mentină  
supratata totală  ocupată  cu 	pajtştl la 1 lantrarte 2007, aşa cum este prevăzut în -primul 

paragraf at alin. (2)- al art. 6 -crio 	- Regulament, 	înregtstrată  în regrstrul agricols ca 

păşune/fân 	etă  la acea-dată, inclusîvmeteaflate în administrarea-ADS. 
(-2-}Suprafara 	totală  de- 	papşti prevărzot-g-l.  ta alin. (1) se 	actualizea-za în registruşagricol 

potrivit prevederilor-Gradonanţei Govesnalul nr. 28/2008  privind 4,cgistrul agrieolv aprobată  
cu modlficăn şi compteran prin Lege-a-n-r. 9-8/2009. 
{-3-)Ministerul Agn-culturli şi Dezvoltărit Rurale, prin antorltătile cia atribuţd în domenîu aflate 

în subordinea sa, eşte autoritatea 	competentă  pentru verificareamrespectăril prevederilor 

alin. (1). 
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin intermediul registrului agricol va 

centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă  pajişti permanente pentru verificarea, 

controlul şi menVnerea suprafeţei totale ocupate cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 

2007, aşa cum este prevăzut în art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 

73/2009  al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru 

a municipiului Bucureşti, 

a municipiului Bucureşti, 

Naţională  a Pădurilor - 
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sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de 

instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1.290/2005,  (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007  şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003. 
*) Curtea Constitutională  admite exceptia de neconsfitutionalitate şi constată  că  
prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă  a Guvernului nr. 34/2013, în forma 

anterioară  modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014  pentru aprobarea Ordonantei de 

urgentă  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991,  sunt constitutionale în măsura în care obligaţa de mentinere în categoria de 

folosintă  a pajiştilor incumbă  deţnătorilor de pajişti înregistrate ca atare în Registrul agricol 

la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 34/2013. 

(la data 13-rnar-2015 Art. 4, alin. (1) atacat de (exceptie adrnisa) Artul din De~ .,14/2015  ) 

(-2-} Suprafaţa dre categerţa de folorinţă  prevă tută 	-arin. (1t-re actuarţzează 	registrul 

agricol pernvit erdonartteţe-Guvernuţui nr. 213~_ş  priţend registrul ageţeor aprobată  cu 

eţţodţ ticări şi ceeepletărnprţ n Legea-nr. 98~,  cu eredificărtte ulterioare. 

(2) Suprafata din categoria de folosintă  prevăzută  la alin. (1) se actualizează  1n registrul 

agricol potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/2008  privind registrul agricol, aprobată  cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/i.991, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a dispozitiflor prezentei ordonante de urgentă . 

(la data 26dan-2018 Art. 4, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 44/fl3  ) 

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autoritătile cu atribuţi în domeniu aflate 

în subordinea sa, este autoritatea competentă  pentru verificarea respectării prevederilor 

alin. (1). 

(la data 05-iu1-2014 Art. 4 modificat de Art. 1, punctul 5. din Le~/20I4  ) 

Practică   judiciară  extinsă   (5 referinte) 

Practica  judiciară   (4 referinte) 

Art. 5 
{-1--)Pajţştţ le se folosesc 	pentru păşunatuţ  animaţeţer şi prodbeerea de-furaje. 

{-2--)Se reterzice rcoaterea 	deftnitivă  sau 	temporară-din circurtuinagricoţ  a 	pajiştilor: 

	

Prţe exceptre de la prevederile alre. 	scoaterea defţeitive sau tereporară  dirt arcudul 

agricol a pajiştiler se poate--face cu avtaul 	-Mţnisteratur Agricutturs şi Dezvoţtănţ  Rurale, 

pentru: 
a-} arnplasarea de cortsbrucţii care 	derervesc actirstărţ  agneete; 

b) reţele de cornuntearţţ  elec-brerţice sau elemente de refrastructură  necesare susneţ r 

acestora; 
e-) refugirteontane în  caz de urgentă; 
d4ţ inflietarea de 145+ capacţtătr-de producere 	o energici regenerabile, ea-re să  nu atecteze 

buna exproatare-a-pajţştţ lor, decţarate de utretate publică  pentru lucrărede nteres eatţorţar 

rudetean sau ţo-eanţ, în conditt ţe Legii nr. 3-3+1994  privind- exproprierea pentru causa de 

uniţ tare pubbeă-,-republicatăţ  
cry areplasarea e-brectivelor de stteres nationaţ, 	judetean sau local, ded-arate de ublţtăte 

publieţar, în coeditste legţd-atieţre vigoare; 
f-}luCrafţ  privind apărarea ţărietardmea pubţtcărşie-guranta natţonaţă, dedarate de uttstate 

publică  inecondtrate-Legii nr. 33+1994-,  republicată; 
94 luerăn în -cadrul unoerprograrne de -deavoţtare localăljudeteanăk-egţonală  intnate de 

autorţrable odeţţntstrabei 	publice locale. 
f4). 6xceptiile- pfevăzute ta alin. (3) se realţzează  cu-obligatia ca- beneficiarui scoaters 
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definttive-din cattatul agri-ee-4 a paaştaer -să  recupareze dina terenuntea neproductive sau 

neagricole e suprafută  egală  cu cea apeebată  a -fi- scoasd-definitiv can circuttul agricol. 

Recuperarea acester-terenun seaface anb-d-put, cel rnai tărzăt pană  la-data stabajta în actul 

prin care se aprobă  scoaterea dettettivă  djf)--en-euitul agercol a acc,tor supeafete, astfel încât 

să  nu-scadă  su-prafata 	de pajiştt ta nivel leea-bajudetean-sau nattonal, dapă  caz. 

(5) Pe terenurţie- prevazute 	 se efectuează---toate itterările-necesare-pentru 

refacerea cOVOreka vegetat 
(-6-) Pajiştfle pot fi-incluse -aa intravnanta localitătaor cu--avizul f4tnisteruJui Agriculturii şi 

Dezvoltatli Rurale şi cu conditia resp-ectănt prcwederaor alin. (4). 

(÷) Scoaterea defluitivă  sagtemporard-din circuitul agricca-a terenuntor având-categorta de 

folosinţă  paaştt-pentru 	realizarea---ebiectivefer 	- de inve,b-ta prevă-zute 	(3)- se- face 

nurnai Îf't eencatale prevăzete de legtstatta în vigoare, preed-rn şi cu respectarea-rnetodologtei 

ce se aprobă  pran ordin -at frants~agriculturt şi dezvettara rurole, în terrnen de 30 tie 

zîle de la-data inbeăra în vigoare a prczcntei ordenante deurgenta. 

(1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje; 

(2) Se interzice scoaterea definitivă  sau temporară  din circuitul agricol a pajiştilar din 

ettravilanul localitătUar, 
(3) Prirr exceptte de la prevederde alin. (2), scoaterea definitivă  sau temporară  din circuitul 

agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, pentru: 
a) amplasarea obiectivelor de interes naţionaljudetean sau local, declarate de utilitate 

publică, în condiţille legislatiei în vigoare; 
b) înfiintarea de noi capacităti de producere a energiei regenerabile, în conditiile legii, care 

să  nu afecteze buna exploatare a pajiştilor; 

instalarea de elemente de infrastructură  fizică  subterane sau supraterane, necesare 

sustinerii retelelor publice de comunicatii electronice; 

• (la data 28-iu1-2016 Art. 5, alin. (3), litera B. completat de Art. 51 din capitolul VII din 	159/7016  ) 

c) ţ ucrări privind apărarea, ordinea publică  şi siguranţa natională, declarate de utilitate 

publică  1n conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză  de utilitate 

publică, republicată, 
d)operaiuni şi lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea titeiului şi a altor 

resurse minerale naturale, desfăşurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, 

operaţiuni şi lucrări de constructil în legătură  cu acestea şi operatiuni legate de extracţia, 

depozitarea, procesarea, transportul, distribuirea şi comercializarea produchei de titei şi 

resurse minerale naturale; 
e) reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 165/2011 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură  sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
#--) lucrărt-privind apărarea tăra, -erranea publică  ştstgurantaanabională, decţarate de utattate 

publicăl-n-condititte-Legii nr. 33--/--ML9A republicată ; 
f) paaştt4e--permanente expropriate -pentru cauze--de uttatateapublică, necesare reakdărat 

unor obiective de irateres nationatHddetean şi locat; 

• n. • .//r11.• 	t• 

[textul din Art. 5, alin. (3), litera F. a fost abrogat la 26-ian-2018 de Art. I, ininall12. 

ţliniegea_44/2018] 
g ) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeteanăiregională  initiate de 

autorităţile administratiei publice locale. 
(4),  Exceptate prevăzute-ţa alin. (3) tib. a), -c) şi d) se f 	ollzează  cu obligatia ca bereficiarta 

suprafeteiaseease deftrativ din dretributaa-g-ricol al pajiştilor să  recupereze din- -terenunle 

neproductive-o- suprafată  egela cu cea aprobata -a fi scoasă-din circuitti+-agricol. Avizarea 
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seuaterii elefirubve-din circuitul agricer fără  obligatra de recuperare- se face -până  la 

echwararea sup-rafeţerde patştedrn Romenra-cu suprafata prevăzută 	art. 6 alm. (2) din 

Regurament. ftecuperar 	a acestor 	terenuri 	face  până-la data stadddă  4n- 	actul prinbare se 

avIzează  scoaterea definitmă  din-ermuitul agrred a ace,tor suprafeţe, astfel încât-să  nu 

scadă  supda-fata deuaitşb Mvel local, 4u-deţean sau nabonar, după  eaz, sub cea prevăzută  

la arb. 6 alin: -(2) din Regulament. 
(4--)Excepţdre prev-ă-zute la alin. (3) 	a),--c) şi d)se-realizează  cu obirgaţia ca-benefdaral 

suprafetei scoase definitiv -dm circuitul--agricol al- pajiştilor să  reerpereze-ed terenurile 

ne-productrve o suprafaţă  egală  cu cea-a-probată  adi scoasărim cutetul agricol. Apro-barea 

scoateni dehrutive -chn circuitul agricer fără  oblig-atra de becuperme se face până  4a 

echivalarea suprafeţe de pajişti din -România cu subrafata-prevăzutala art.-6-alin. (2) din 

Regura-ment. Recuperarea acestor terenuri 	face până  la daterstabilitărn actul prăl care se 

aprobă  scoaterea defedtivă  din-ermudul agricol a acestor suprafeţe, astferăfcăt să  nu scadă  

suprafaţa de pajişti !a-răvel loca-Hudetean-aau naţional, 	după  caz, sub cea prevăzută  la art. 

6 alin.-{2) dre-Regulament. 

(4) Exceptifie prevăzutetaaler(3) lit. a), c) şi d) se-reatizează  co obti 'a ca 	 Srui  
suprafetei scoase detinitiv din circuitul agricol al pajiştilor permărrtrsruateirr 

să  recupereze din terenurile neproductive o suprafată  egală  cu cea aprobată  a fi scoasă  din 
circuitul agricol. Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol Mră  obligatia de 

recuperare se face până  la echivalarea suprafetei de pajişti din România cu suprafata 

prevăzută  la art. 4 alin. (1). Recuperarea acestor terenuri se face până  la data stabilită  în 

actul prin care se aprobă  scoaterea definitivă  din circuitul agricol a acestor suprafete, astfel 
încât să  nu scadă  suprafata de pajişti la nivel local, judetean sau national, după  caz, sub 

cea prevăzută  la art. 4 alin. (1). 

(la data 26-,an-2018 Art. 5, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 3. din LegtaS/2018 ) 

Fae excepţin 	obrigaţia prevăzută  la al4(4. -(4) amcnajările dc-interes public local 

aprobate prin butărăre a 	consilirdut locar 

(la  data 	,,.pr 2 167414. 5, 	(4),  ,,,p1,tat (1) Art. 1, ppnetn, 2. 	Lwgifl6/2016  

(41) Fac excepbe de la obligatia prevăzută  la alin. (4) obiectivele de interes public local 
aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

(la data 26-,an-2018 Art. 5, alin, (4")1)modificat de Art. I, punctul 3. cht, Legea 44/2018 ) 

-(-54 Exceptere prevăzdte la alin. 	(-3) 44. b) se reariz 	ază  cu obrigaţia ca-deneficiaruţ  pariştilor 

scoase definitiv drn-c4rcuitul agricol să  recupereze din terenurile neproductive o-suprafată  
egală  cu cea aprobată  a fi scoasă 	definitiv din cimuitul agricor. 	Recuperarea-acestor terenuri 

se face până  la data-stabilită  în avitul de scoatere-definitivă-din ercuitubagricol a acertor 

suprafete, astfel încâbsup-rafata de patiĂi -la nivel locadjudeţean,au naţionaşsă  nu scadă; 

după  caz. 
{-5-) xceptille-prevăzute Mairr). (3) lit. by se-reakzează  cumdirga(ia ca-beneficiarul padşt4or 

scoase definitiv-din circuittrbag-ricol să  recupereze din terendele neproductive o suprafată  
egală  cu cea aprobată  a fiscoasă  definitiv din 	circuitul agribol. Recuperarea-acestor terenuri 

se face până  la data .)tadirită  în actur ertn-c-are se aprodă  scoaterea deftnitivă  din -circuitul 

agricol a aceater suprafeţer-astfel încât-s-~a de pajişti 	la nivel lobab-judeţean sau 

nabonal să  nu scadă, după  caz. 

(la  ata 5 ,,,er 2016 Art. 5, nO) (5)  ro t/d)c t (tt_ Art. 1, ppnetnl 2, 	Lgg,,a 6/ 0 6 ) 
(5) Exceptille prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează  cu obligatia ca beneficiarul pajiştilor 
permanente situate în extravilan, scoase definitiv din circuitul agricol, să  recupereze din 
terenurile neproductive o suprafată  egală  cu cea aprobată  a fi scoasă  definitiv din circuitul 
agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până  la data stabilită  în actul prin care se 
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aprobă  scoaterea definitivă  din circuitul agricol a acestor suprafete, astfel încât suprafaţa de 

pajişti la nivel local, judetean sau national să  nu scadă, după  caz. 

(la data 26-ian-2018 Art. 5, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 44/2018  ) 

(6) Pe terenurile recuperate prevăzute la alin. (4) şi (5) se efectuează  toate lucrările 

necesare pentru refacerea covorului vegetaf. 
{-7--)Scoaterea defint-tavă  sau temporară  din-d-rcuituţ  age-col a terenurilor având categoria de 

folostrată  pajise situateste extravnan-ul localitătater pentrecealizarca obiectivelor de itavestitfi 

prevăzute la afi-n. (3) se-face numai 	în condifiate-prevăzute-de legis4a0a în vtgoare, PfeCUM 

şi cu cespectar 	a prevcderilor regulamentului aprobat ocan ordinocomun atorninistrufts 

agricutturii şi dezvoltărfi-egrale şi ai directorului general al Agentiei Nationale de-Gadastru şi 
flublicitate Imobatacă, în terceen de 30 de 	de ta-data Iratcărş  în vtgoare a tegS de 

aprobare-a- prezentei ordonanţe de urgentăt- 

(7) Scoaterea definitivă_ sau temporară  din circuitul agricol a terenurilor având categoria de_ 

folosinţă  pajişti situate in extravilanul localităţilor pentru realizarea obiectivelor de invesfiţil 
prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispozitillor prezentei ordonante de urgenţă . 

(la data 26-ian-2018 Art. 5, alin. (7) modificat de Art. I, punctul 3. din Lgea 44/2018  ) 

(8) Pentru scoaterea temporară  din circuitul agricol a terenurilor având categoria de 

folosinţă  pajişti nu se face recuperare. 
(9) Pafiştale- pot fi Ratroduse In-tetravaanul -le-eaRtăblor cu-avizul Micasteruluţ  -Agriculturş  

Dezvoltării-Rurale şece conditiaerespectăra prevederilor alin. (4) şi -(-5-). [textul din Art. 5, 

alin. (9) a fost abrogat la 26-ian-2018 de Art. I, punctul 4. din Legea 44/2018] 

(10) Reaştae propeetate-pubaca şi/sau-privată  a statee, situatein intravtlenul localitătHor, 

pot fi sco-ase din 	circuitul agecol cu avizuf 	MiRirsterulut-Ageculturit-ştDezvoltăra Rurale. 

[textul din Art. 5, alin. (10) a fost abrogat la 26-ian-2018 de Art. I, ptage_a 

44/_113] 

(11) Procedera prfinedemiterea şi-ellberarea avIzelor prevăz-w-t-e- la alin. {4)-şi (10), precum 

şi procedora privinct-recuperar o din terenurile 	neproduetive a suprafetei egale -cu cea 

apcobată 	scoasă 	defirativ din-enc-uttul agricol vor 	#i reglementate prinor-din al ministratlui 

agricultura şi dezvoltăra rurale. 

tn. 

[textul din Art. 5, alin. (11) a fost abrogat la 26-ian-2018 de Art. I, punctul 4. din Legea 

44/20j_. ]  

Practică   judiciară  extinsă   (33 referinte) 

Practieă   judiciară   (12 referinte) 

prevederi din Art. 1 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 5 [+] 

ya; Art. 51  

(1) Scoaterea definitivă  sau temporară  din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti 
permanente pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) se aprobă  după  
cum urmează : 
a) prin decizie a directorului direcţiel pentru agricultură  judeţene, pentru terenurile în 

suprafa(ă  de pănă  la 100 ha inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

b) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole cu suprafaţa de peste 100 ha, 

iniţată  de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
(2) Direcţile pentru agricultură  judetene transmit, lunar, către Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale situaţia centralizată  la nivelul judeţului privind suprafaţa ocupată  cu 

pajişti permanente situate în extravilan. 
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(3) Beneficiarii aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti 
permanente sunt obligaţi să  înregistreze decizia de aprobare la primăria din raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află  terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării 

acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol. 

o Art. 52  
(1) Introducerea în intravilanul localitătilor a pajiştilor permanente se face cu avizuţ  
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
(2) Scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente situate în intravilan se face în 

baza autorizaţiel de construire şi cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) şi a 

obligaţiei unităţii administrativ-teritoriale privind menţinerea suprafeţei de pajişti 

permanente la nivel local, judetean sau naţional, astfel cum a fost înregistrată  la data de 1 

ianuarie 2007. 
(3) Recuperarea din terenurile neproductive a suprafetei egale cu cea aprobată  a fi scoasă  
din circuitul agricol se face până  la data emiterii autorizaţiel de construire. 

(4) Unitătile administrativ-teritoriale au obligaţia de a actualiza registrul agricol cu 

suprafeţele având categoria de pajişti permanente, cu respectarea dispozitillor art. 4 alin. 

(2), şi de a transmite situaţia privind suprafaţa ocupată  cu pajişti permanente către 

direcţille pentru agricultură  judeţene aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
(5) in vederea îndeplinirii obligaţiel prevăzute la art. 4 alin. (1), direcţiile pentru agricultură  
judeţene comunică  situaţia centralizată  privind suprafaţa ocupată  cu pajişti permanente 

situate in intravilan la nivelul judeţului către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 53  
(1) Schimbarea categoriei de folosinţă  a pajiştilor permanente, astfel cum a fost 

înregistrată  la data de 1 ianuarie 2007, 1n alte categorii de folosinţă  este interzisă. 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) terenurile ocupate cu pajişti permanente care, 

prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, 

terenurile pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare potrivit reglementărilor 

legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică  
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3) Pentru terenurile ocupate cu pajişti permanente prevăzute la alin. (2), aprobarea 

schimbării categoriei de folosinţă  se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosinţă  a terenurilor ocupate cu pajişti 
permanente sunt obligaţi să  înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de 

folosinţă  la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află  terenul, în termen 

de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol. 

(5) După  înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă  in registrul 

agricol, beneficiarii au obligaţia să  solicite actualizarea categoriei de folosinţă  a imobilului la 

biroul de cadastru şi publicitate imobiliară  competent pentru imobilele înregistrate în sistem 
informatic integrat de cadastru şi carte funciară, în termen de 30 de zile. in decizia de 
aprobare a schimbării categoriei de folosinţă  se va menţiona identificatorul unic al imobilului 
din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 

(la data 26-ian-20/8 Art. 5 completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 44/2018  ) 

Art. 6 
Fotosirea şttexploatarea—paj-iştnor se fac 	cu respectarea—bunelor conditn agricole şt-tne 

men-tui  în conformitate aFp-revederile legale în  vigoare. 
(1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale. 

(11) Determinarea amplasamentului amenajamentului pastoral pe unităţi administrativ-

teritoriale şi pe blocuri fizice se stabileşte pe baza datelor georeferenţiate la nivel naţional, 
furnizate de instituVile deţinătoare. 
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(la data 26-ian-2018 Art. 6, alin. (1) completat de Art. 1, punctul 6. din Legea 44/2018 ) 

(2) Consiliile locale au obligaţia să  elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate 

pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială  în cauză, potrivit prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgentă . 

(21) Fondurde--necesare -pentru r 	alizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de 

pajişti permanente se asioura de 	bugetul-dc stat, prt-ro bugetut Ministcrului Agriculturii şi 

Dezvoltărf Ruraţe; conform-proceducii-care se-aprobă  primbotarăre-a Guvcrrounti. 

• .1. • .1'-/IL• 	"IgAP IL• 

(21) Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de 

pajişti permanente se asigură  de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, cu excepţia lucrărilor pentru identificarea, delimitarea, determinarea 

caracteristicilor dendrometrice şi a soluţfilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei 

forestiere aflate pe pajişti, care se finanţează  de utilizatori, conform procedurii care se 

aprobă  prin hotărâre a Guvernului. 

•(la data 26-sen-2018 Art. 6, alin. (2 81) modificat de Art. I, punctul Z din Legea 44/2018 ) 

(3) Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă  şi se detaliază  prin normele 

metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
(4) Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de 

mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(la data 05-su1-2014 Art. 6 modificat de Art. I, punctul 7. din tegea 86/2014 ) 

(5) in vederea reglementării perioadelor şi condiţillor de păşunat, consiliile locale pot 

aproba regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unitătii 

administrativ-teritoriale. 

(la data 05-mar-2016 Art. 6, alin. (4) completat de Art. 	punctul 2. din Legea 16/2016 ) 

Practică   judiciară  extinsă  (14 referinte) 

Practică   judiciară   (4 referinte) 

Art. 7 
(-1-}Supraîn înacnântarea-pajiştUorsc 	r alizează  Rt1-1211-a-h cu seminte de plante erbacee-furajere 

perene din 	familiiled-e-graminec 	vi Icguminoase 	3au amestecuri ale accAora. 

(1) Supraînsământarea pajiştilor se realizează  numai cu seminte de plante erbacee furajere 

din familiile de graminee şi leguminoase perene sau amestecuri ale acestora. 

(la data 05-a11-2014 Art. 7, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 8. din Lggea 86/2014 ) 

(2) Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează  numai cu seminţe 

din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 

Practică   judiciară  extinsă   (10 referinte) 

Practiră   judiciară   (1 referinte) 

Art. 8 
În cazul instrăinădi pajiştilor prevăzute la art. 3 lit. d) şi e), noul proprietar este obligat să  
menţină  categoria de folosinţă  a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Practică   judiciară  extinsă   (10 referinte) 

' Practică   judiciară   (4 referinte) 

Art. 9 
(-1-)Pentru puncrea în valoarc a pajiştilor oflatc 	în d-omeniut 	public al COMt4Ratelfş  oraşelor, 

respeetiv al rnunicîpiţ lor şî pcntru folosirea eficientă  a acesfora;-unitatUe aehmtnistrativ- 

tentectafe, 	 în 	conformitate cu hotbr5file consiliilor locale, Îfl- 	baza cerentor 

10 of 20 	 4/14/2021. 3:40 PI 



Ordonanta urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exp. 	https://idreparolDoeumeniView.aspx?Doeumentld=001558 	I 3-2020-. 

crescătorilor- de aternale, persoane fiz1ce sau juridice având animalele inscrise ra-RNE, 
încheie contracte de-conce.,iunefinch-Mere, în condit ţ iţelegit, pentru suprafetele de pajişti 

chsponibţ le, proporţRanal cu efectivele-de animale 	detinute-in expMataticâ-pe o perioadă  de 

maximum 5 arti. 
(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate in domeniul public al comunelor, oraşelor, 

respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă  a acestora, unităţile administrativ- 

teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărările consiliilor locale, în baza cererilor 

crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele inscrise în RNE, 
încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti 

disponibile, proportional cu efectivele de animale deţnute în exploataţie, pe o perioadă  

cuprinsă  între 7 şi 10 ani. 

(la data 05uu1-20.14 Art. 9, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea_8¢/2014  ) 

(2-) Pentru punerea în valoare a--pajiştilor-aflate în dernenţufprivat 	comunelor, oraşelor, 

respect1v al municipţţ ior şi pentru folosr- 	 eficient-14 a acestora, mnitattle administrativ- 

teritoriale, priraprimatarin conformitate cu--hotărarile consţrfitror locaţe, in baza cereelor 

crescăterilor de animale, persoane fizţme---sau juriegre având animalele îneerise in-RNE, 

încheie centracte-de înektiriere, 	 pentru suprafefele de pajiştedisponilaîţe, 

propor1ţenal caefectivele de anţratale dettnete în exploatatie, -pe o perioadă  de-maximum 5 

aftî 

f3-)Pentru punerea în -valoare aapajtştilor-aflate 	demenţ uţaprivat a1comuneţer, oraşelor, 

respectiv -al murairipiilomş1 pentru—folosirea--eficientă- 	acestora, unttaţţ le administrativ- 

tetatorţalej prin primari, 	conformitate cu-hotărariţe-ronsik1ler locale, in baz-a cererilor 

crescătorilor -de animale, persoane fizice sau jurtdice având artimaleţ e Mscrise 	RNE, 

încheie contracte de-tochţ riere, în cood111ţle legi1, 	pentru suprafe1e1e de peiţtştţ  dispenţ bile, 

proportţronal cu-efectivele de araţmale dettnute în exploataţie, pe o perioadă  cupensă  intre 7 

şi 10 ani. 

(la nta 05  iW 2 11 Art. 9, ni,„. (2)  ,,, 8,-ficnt ef, Art: T, p.act.1 9, d,„ La 014 ) 

(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, 

respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă  a acestora, unităţile administrativ-

teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor 

crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul 

national al exploataţilor, membri ai colectivităţi locale sau care au sediul social pe teritoriul 

localităsii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, in condiţile 

prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

pentru suprafetele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în 

exploataţe, pe o perioadă  cuprinsă  între 7 şi 10 ani. Suprafetele de pajişti rămase 

nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane 

fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţonal al exploataţhor. 

(la data 26uan-2018 Art. 9, alin. (2) modsficat de Art. 1, punctul 8. din Legea 44/2018  ) 

(2 1 )  Asocraţţile crescătorilor 	persoaneie-je-Odice cu-sediul soc1a1pc teritoritti-ţocalită tiţ  
respective cu care se încheie contracte de închiriere prin attabuire directă  trebuie să 	legal 

constitufte cu cel-puţin un an înainte de data- depunerri-eererţ i pentre atribuirea -directă  a 

contractului. 
(21) Asociaţile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători 

persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective cu care se 

încheie contracte de Inchiriere prin atribuire directă  trebuie să  fe legal constituite înainte de 

data depunerii cererii pentru atribuirea directă  a contractului. Entitătile inflinţate cu cel 

puţn un an înainte de data depunerii cererii au drept de preempţune, cu conditia de a face 

dovada desfăşurării de activitate economică  specifică  domeniului respectiv. 
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(la data 05-mai-2019 Art. 9, alin. (2A1) modsficat de Art. 1, punctul 1. din Legea 75/2019  ) 

(22 ) Asociatiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localitătii 

respective care solicită  încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în 

domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membril 

asociatiei, crescătorii locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul 

national al exploatatiilor care asigură  încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 alin. 

(1). 

(la data 26-ian-2018 Art. 9, alin. (2) completat de Art. I, punctul 9. din Legra 44/2018  ) 

(3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire 

la initierea procedurii de concesionare/închiriere pănă  la data de 1 martie a fiecărui an, în 

baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului. 

(4) Anual, până  la data de 1 martie, primarii comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor 

verifică  respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafetele utilizate, 

şi stabilesc disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare. 

(5) Lucrările de intretinere a pajiştilor şi a utilitătilor zoopastorale se vor efectua de către 

crescătorii de animale care le folosesc. Conditiiie şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în 
contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin 
comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi 

administratiel publice, emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonante de urgentă . 
(6) Pentru contractele încheiate potrivit alin. (1) şi (2) se va asigura o încărcătură  optimă  
de animale pe hectar, dar nu mai mică  de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii 

optime de animale pe hectar de pajişte se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă. 

(la data 28-iun-2013 Art. 9, alin. (6) a se vedea refennte de aplicare din Ordinul 544/_2012  ) 

(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică  sau 

privată  a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după  caz. 

(71) Pretui concesiunii/închirierii se stabileşte tinând cont de echilibrul financiar dintre 

valoarea productiei de iarbă  disponibilă  şi obligatiiie care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii 
permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral. 

(72) Unitătile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor 

locale, au obligatia de a include în cadrul documentatiel de concesiune sau închiriere a 
pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi conditii speciale de îndeplinire a 
contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(73) Concesiunea/Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al 

comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferintă  
al asociatillor patrimoniale ale membrilor colectivitătii locale, proprietari de animale înscrise 

în RNE. 

(la data 0.5-ful-2014 Art. 9, alin. (7) completat de Art. f, punctul 10. din Legea 80/2014  ) 

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să  initieze procedura de 
concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonante de urgentă . 

	

Consilate locale au 	obligatia să  aprobe 	ofnenajamentele pastorale, vatabile pentru toate 

pajiştile permanente 	aflate pe witat 	y adnăMistrativ-tefjtorIală  în cauzăTrotocmite de-c-ătre 

specialişti4 	cadrul- 	prImaralor,aldtrectalor- judeţene--pentru agricottură  şi din ead-rol 

camerelor ag-deole judeene 	aflate în subordin 	a consiaului judetean şl al Con-544Iului General 

al Mtrofpiului Bucureşti sau de catre specialiştii-drn-cadrul insp-ectoratelor tefftoriale de 

regirn 	de vănatoare, după  caz, 	conform ghidultfi 	claborat de-Instftutul de Ce-ryetare 

- DezvoItare pentru 	Braşov, 	potrivit prevederilor pfezentei ordon-ante de urgentă-. 
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(la  data OS ,bi 2 14 Art.  9, otro.  (.9)  c trataketot d,. Art. 	ponctul 11. ,,, Legea 861 014 

(9) Consiliile locale au obligaţia să  aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate 

pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială  în cauză, intocmite de către 

specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură  sau de către 

specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după  caz, 

conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, 

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

• (la data 26-san-2018 Art. 9, alin. (9) moclificat de Art. I, punctul 10. din Legea 44/2018  ) 

(10) Specialiştii cu atribuţii pentru întocmirea amenajamentelor pastorale prevăzuţi la alin, 

(9) se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor 
grupului de lucru se face prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură  judeţene sau 

a municipiului Bucureşti, după  caz, şi a primarului. 

(la data 26-san-2018 Art. 9, alin. (9) completat de Art. I, punctul 11. din Legea 4412018  ) 

Practică   judiciară  extinsă   (100 referinte) 

Psctickjudiciară   (31 referinte) 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2015-02-18 pentru Art. 9 [+] 

prevederi din Art. 6 (Norme Metodologice din 2013) la data 2017-09-11 pentru Art. 9 [+] 

vi Art. 10 
in vederea ac 	 iţ  fondurilor europene-afecente plătiţ or 	pe suphafată, perseaffele fizice-şt 
juridiee-proprietar ţiutilizatori 	de pajişti au obligatia să  a3igure o ÎffeăfEatUră  rninimă  de 0,3 

UVM/n-a. 
{ijÎn vederea accesărţ i fondurilor europene-aferente plătţ lor pe sephafată, persoanele 

fizice şî juridţee-proprietaniutilizatori de pajisti 	au obligatţa 	 efectueze 	o cosire cef-putţn o 

dată  pe an sauv înearcătură-m-infmă  de 0,3 UVM/tţa, în offeare din zţteţe- perioactehde 

păşurfanstabilite-prtn amenatamerstul pastoraf începand cu anende cerere-2-0-14. 
£137-Lti în care-phoprietare-de-antmale sunt membe ai unei asociatiţ  şi expteat-ează  în 

comun n-suprafată 	de păşune, eontractuţ  de închiriereiconcesţune 	 încheie ou-fiecare 

uteizator membru al as 	ţ  

{-1-}In--smderea acce,ănţ  fortdunfof europene aferente plăti4or pe suprafată, persoaneţe 

fizice şi jundice prennetarţ /utilizator ţ 	de patţşe au obitgatţa să  efectueze o COSIM cel putin o 

dată  pean sau snasţgure incăfcătura rnţnimă  de 0,3-4J-VM/ha, în eneare din zileţe-permadeţ  
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de-păşunat, stabtkte prin 	amenajamentul pasteml, incepand cu anut de cerere 2015. 
t2jÎn cazuf in care proprietard de ardnuale membp at colectivităntlocale sunt membri ai 

unei asociont şt -exploatează  in comun o mprafată  de Păsune, contractul de 

închmereicencestonare se inchete err 	asociatta, Aîn baza 	unut cennalizater care euprtnde 

acordul, datele de ldentificarc 	şt numărulde animale pe fiecare membru al asociatie4. 

{---13- 1n vedcrea acccsărd fondurdor curopene -aferente plăttior pe suprafată, ut-tfizatorit de 

pajişti - fermtert actbd, perioane fizice şi juddsce, in calitate de-proprictan şi/sau detţnăton 

legalt ai -dreptului de --uttlizare-a terenutun au onttgatia, pentru onul 201-5-, să  mĂgure 

Mcărcătura rniffirnă  de 	0,3 UV-M-/-11a, 	oricare din pitele pertoadet de păşunaf, sau cosirea 

cel putm- o dată  pe anna vegetanet. incepănd cu anul 201-6 este oblmatorie- aphearea 

amenalamentului pasteral. 
{-1-j-În vederea ac-cesării 	fendurilomeuropene-aferente plătdor pe suprafată, undzătord de 

pa}ţşti, persoanenfizice ş1-jundicer-fn calitate 	de pregnetari -ş1/sau dennătort Ingalt ai 

dreptului de utilizare a terenului, au 	obligatta ca 	anual să-a.dgure încărcătura minimă-de 0,3 

UVM/ha, in oncare din   permadei de păşunat, satf-cosirea 	cel puti-mo dată  pe an a 

vegetattei. incepănd-cu anul-2-018, estembItgatortemolicarea-amenajmnentultppastoral. 

În vederea ac-cesări-1-f-ondurifer-europene 	aferente 	-pfattler pe suprafată, ut1-11zatont de 

pajişti, persoane- fizice 	juridicev-în calitate de prosmetan ştisau dettnători Mgali ai 

dreptulf4 de utilizare a terenutuis amobiţ gatta 	c-a anual 35 asigure Mcărcătura minimă  de 0-,3 

k1VM/ha,-.1n oricare din ndele perioadei de păşunat, ori 	cosirea-cel putm o dată- pe an a 

vegetaneţ. incepă-Md cu annt 2019-ecte obligatorie aphearea amenojamentulut pastoral. 

{-1-} În vederea accesăgt-fendurtior 	curopene-aferente -Măttior 	pc suprafată, utilszatord de 

pajişti, persoane -fl-ZICe şi-jundice, in--calitate-de propnetari şi/sau defmători legalţ  ai 

dreptultd de utiltz-ar-e a terenului, au blangana ca anual să  asigure Meărcătura mimmă  de 0,3 

UVM/ha, în,-oricare-din ziţele 	-pertoadende păşunat, -ori cosirea cet puttn o dată  pe 	a 

vegetattes incepăndru anul-2020 este 	obligatorie-ablicarea amenmarnentulut pastoral. 

(loda-ta  5  ma; 2 19 Arr. 1 , 	(1)fflo9,ficat de Art. 1, “netul 2. d;,, Leg,.., 	5/201 

{-1jin--mdereanaccesărd-fendurtlor 	curopene aferente praţior pe-supratatănuttlizatorti-de 

pajisti, persoane   şi jur;d1c-e, in calitate de proprietari-şi/sau definăton 1egaIi ai 

dreptului de utittzare a terenului, atrobi1gatia ca anfral să  asigure incărcătura minimă  de 0,3 

UVM/M-a, in on-care dinnzftele perioadei de păşunat, ori cosirea cel putin o dată- pe an a 

vegetattei. Începând cu an-fd 2021 estc 	obfgatorie aMicarea amenajamentplui pastora1 

   

.1 	• 
1-ma 

 

g:eittlYaLatil.4%,a• 

 

  

   

(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plătilor pe suprafata, utilizatorii de 

pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau detinători legali ai 

dreptului de utilizare a terenului, au obligatia ca anual să  asigure încărcătura minimă  de 0,3 

UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel putin o dată  pe an a 

vegetatiel. incepănd cu 1 ianuarie 2022 este obligatorie aplicarea amenajamentului 

pastoral. 

(la data 3I-dec-2020 Art. 10, alin. (1) modificat de Art. I din Ordonanta urgeotaL_25/2020  ) 

(2) in cazul proprietarilor de animale membri ai colectivităţii locale sau care au sediul 

exploataţiei pe teritoriul localitătii respective şi sunt membri ai unei asociaţii constituite în 

conditille Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată  cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi exploatează  în comun o suprafaţă  de pajişti, contractul de închiriere/concesionare se 
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incheie cu asociatia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de idenbficare, 

numărul de animale şi suprafata care revine pe fiecare membru al asociabei. 

(la data 26-iun-2015 Art. 10 morlificat de Art. 1, punctul I. din jegea 156/2015  ) 

Practică   judiciară  extinsă  (4 referinte) 

Art. 11 
Utilizatorii pajiştilor au obligaţia de a lua toate măsurile pentru intrebnerea acestora, cu 

menbnerea categoriei de folosinţă. 

Paţjudiciară  extinsă  (4 referinte) 

s)Art. 12 
(1) Pentru pajiştile aflate în proprietatea publică  şi privată  a statului administrate de ADS, 

atribuirea 
contractelor de concesiune, arendă  şi a altor contracte de exploatare eficientă  a acestora, 

încheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001  privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică  şi privată  a 

statului cu destinatie agricolă  şi înflinţarea Agenbei Domeniilor Statului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
(2) Pajiştile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate numai de către crescătorii de animale, 
persoane fizice/juridice având animalele înscrise în RNE, care îndeplinesc conditine 

prevăzute la art. 9 alin. (6). 
(3) Beneficiarii constituirii şi reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietăbi 

au obligaţia de a menţine categoria de folosintă  pajişti. 

Practică   judiciară  extinsă  (3 referinte) 

Practică   judiciară   (1 referinte) 

Art. 13 
Încălcarea dispozibilor prezentei ordonante de urgentă  atrage răspunderea administrativă, 

contravenţională, civilă  sau penală, după  caz. 

Practică   j 	extinsă  (5 referinte) 

Practică   judiciară   (2 referinte) 

Art. 14 
(1) Constituie contraventii următoarele fapte: 
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de 

păşunat; 
b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract; 

c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în 

contract; 
eljeifculatia pe 	pajişti ca 	orice a!te mijloace 	de -transport inclusiv cu atelaje, decât-cele 

foloste pentru 	actădtăti agriceie de cel carc 	utilizcază  pajiştea 

d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât 
cele folosite pentru activităti agricole de către cel care utilizează  pajiştea, cu exceptia 

circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţli de urgentă  generate de calamităţi, 
accidente de orice natură, precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV-uri sau mopede în 

vederea organizării de activităb sportive, de recreere şi turism, cu acordul debnătorului sau 

al utilizatorului, în condiţiile legii; 

(la data 05-1u1-2014 Art. 14, alin. (1), Irtera D. modrficat de Art. I, punctul 13. din Legea 86/2014  ) 

e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la art. 1 alin. 

(2); 
f-) arderea vegetatiei pajiştilor-perrnanente; 
f) arderea vegetaţiei pajiştilor fără  respectarea prevederilor legislabei în vigoare; 
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(la data 053u42014 Art. 14, alin. (I), litera F. modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 86/2014  ) 

g) concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, 

oraşelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt 1ndreptă5ite potrivit 

prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2); 
h) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investitii decât cele prevăzute la art. 5 alin. 

(3); 
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă  palişte..fără  

aprobările legale în vigoare. 

j) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (71). 

(la data 05-MI-2014 Art. 14, alin. (1), litera T. completat de Art. 1, punctul 14. din jegf ţd 86/ 7014  ) 

k) neiniţierea procedurii de concesionarefinchiriere a pajiştilor până  la data de 1 martie a 

fiecărui an; 
1) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii 

disponibilului de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii; 

m) neîndeplinirea atribuţiilor cu privire la elaborarea şi realizarea amenajamentelor 

pastorale ale suprafetelor de pajişti permanente; 
n) neaplicarea amenajamentului pastoral în conditille prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă . 

(la data 26aan-2018 Art. 14, alin. (1), litera J. completat de Art. I, punctul 13. din jeg_ea 44/7018  ) 

(2) Contravenţille prevăzute la alin. (1) se sanctionează  după  cum urmează : 

a-> cu amendă  de4a 3.000-1-ei la 6.000 	lei pentru persoana fieleă, respeenv cu amendă  de la 
25.006(t la 56.000 lei pentru persoana-juridică, faiatele p-rcvăzute 	f); 

a) cu amendă  de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă  de la 

10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f); 

(la data 05-w1-2014 Art. 14, alin. (2), litera A. modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 86/2014  ) 

kr) cu amendă--de la 5004e1 la 	 pentru persoana neică, respeetiv cu amendă  de ta 

4.000 lei la 	lei-pentru persoana jundicăsafaptee prevăzute la -- 	a), d) şie); 

b) cu amendă  de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă  de la 

4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d), e) şi n); 

(la data 26-san-2018 Art. 14, alin. (2), litera B. modificat de Art. I, punctul 14. din Leg 2,3_44/  2018  ) 

c) cu amendă  de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă  de la 

2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) şi c); 

d) cu-amendă  de la 1.000-1-eLla 3.000 	 prevăzete la 	şi h); [textul din Art. 

14, alin. (2), litera D. a fost abrogat la 05-iuI-2014 de Art. I, punctul 16 din Legea  
13_6[20.141 
e-} cu amendă-de la 5.000 lei la 10.00&1-e+,-fapta prevăzut-ă  la lit. I), 
e) cu amendă  de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j) 

(la data 05-iu1-2014 Art. 14, alin. (2), litera E. modificat de Art. I, punctul 17. din jegea R6/2014  ) 

f) cu amendă  de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. k), I) şi m). 

(la data 26-ian-2018 Art. 14, alin. (2), litera E. completat de Art. 1, punctul 15. din Legea 44/7018  ) 

(3) Contravenţia prevăzută  la alin. (1) lit. 1) se sancţionează  şi cu sancţiunea 

complementară  constând în desfântarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea 	pe 

cheltuiala contravenientului. 

EaCtifkiarliriară  extinsă  (15 referinte) 

Prartica  judiriară   (2  referinte)  

Art. 15 
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( 1) Constatarea contravenţilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele 

împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţi în domeniu, aflate în subordinea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către primar şi persoanele împuternicite de 

acesta, precum şi de către politiştii de frontieră  pentru faptele constatate în zona specifică  

de competentă. 
(2) Constatarea contravenţilor şi aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevăzute la art. 14 

alin. (1) lit. d) şi f) se fac şi de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi 

de către ofiterii şi subofiterii din cadrul serviciilor de urgentă  profesioniste. 

(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 14 alin. (2) se fac venit la 

bugetul de stat sau la bugetul local, după  caz. 

Practică   judiciară  extinsă  (4 referinte) 

Practică   judiciară   (2 referinte) 

Art. 16 
Prevederile art. 14 şi 15 referitoare la contraventii se completează  cu dispoziţile 

Ordonantei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţilor, aprobată  cu 

moditicări şi completări prin Legea nr. 180/2002,  cu modificările şi completările ulterioare. 

Practică   judiciară  extinsă  (4 referinte) 

Art. 17 
Dfepturde -şţ-obligat-tde ce decurg din angadamenteţe- 	de agromediu închciate anterior 

intrării în vigoare a prezentei ofdanante de efgentă  se-transmit cre,cătodlor 	de animale, 

uerşoane fizice sau juridice, care au ineheio-C -contraete- de coneesiunejtoftfeere -petatfu 

supfateele de-pajişti fespectivey 
(1) Drepturile şi obligatille ce decurg din angajamentele de agromediu încheiate anterior 

intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă  se transmit crescătorilor de animale, 
persoane fizice sau juridice, care au încheiat contracte de concesiune/închiriere pentru 
suprafetele de pajişti respective. 
(2) Obiectivelor de investitii aprobate anterior intrării 1n vigoare a legii de aprobare a 

prezentei ordonante de urgentă, pentru realizarea cărora este necesară  scoaterea definitivă  
din circuitul agricol a unor suprafete de pajişti, precum şi obiectivelor de investiţe care au 

fost introduse în intravilan, în condiţile legii, prin documentaţi urbanistice PUG/PUZ, 

anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, nu li se 

aplică  prevederile prezentei ordonante de urgentă. 

-(la data 05-su1-2014 Art. 17 completat de Art. I, punctul 18. din Lgea 86/2014  ) 

Practică   judiciară  extinsă  (6 referinte) 

Practică   judiciară   (1 referinte) 

Art. 18 
Normele metodologice pentru aplicarea-prevederilor prezentei ordenaftţe de urgentd se 

aprobă  prje hotărăre -a-Guvernolui, ta- 	proponerea Piltaistertdui Agfieddturf şi Dezvoltării 

Rufaţe, în ternaeffde 45 de 	zilede la intrarea eado-' 	oare. 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă  se 

aprobă  prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonante de urgentă. 

(la data 05-su1-2014 Art. 18 modificat de Art. I, punctul 19. din gea 86/20J4  ) 

.5..Art. 19 
La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 214/2011  pentru 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, publicată  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se abrogă. 
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Practică   judiciară  extinsă   (4 referinte) 

Practică   judiciară   (1 referinte) 

Art. 20 
Legea fondului funciar nr. 18/1991,  republicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică  şi se 

completează  după  cum urmează : 
1. La articolul 78, alineatul (1) se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 78 
(1) Schimbarea categoriei de folosinţă  a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la 

art. 77, vii şi livezi, deţinute de persoane juridice 1n care statul deţine majoritatea 

acţiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale." 

2. La articolul 78, după  alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu 

următorul cuprins: 

"(11) Schimbarea categoriei de folosinţă  1n alte categorii de folosinţă  a pajiştilor, 

înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în primul paragraf 

al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009  al Consiliului din 19 ianuarie 2009 
de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în 
cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005,  (CE) nr. 247/2006, 

(CE) nr. 378/2007  şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.787/2003,  cu modificările 

şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 
31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă. 

(ţ2) Fac-cxceptie—de la prcvederile altre -(1.1) tercnuele ocupate de 	pajişti care, prin 

degradare seu 	 piendut total ori-perţial capacitatea 	producţre, terentrn-pe 

care se vor executa locfări de amcForare şi amcnajare, potrivit ceglemente-e4or legale în 

vigoare-. 
(12)Fac excepţie de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajişti care, prin 

degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori partial capacitatea de producţie, terenuri pe 

care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în 

vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică  prevederile 

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. 

(la data 05-iuI-2014 Art, 20, punctul 2. rnodifscat de Art. I, punctul 20. din Legea 86/2014  ) 

(13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor 

alin. (11) sunt lovite de nulitate absolută." 

21. La articolul 92, literele c) şi f) ale alineatului (2) şi alineatul (6) se modifică  şi vor avea 

următorul cuprins: 
"c)care servesc activităţilor agricole şi/sau serviciilor conexe, precum: depozite de 

ingrăşăminte minerale ori naturale, construcţii de compostare, silozuri pentru furaje, 

magazii, şoproane, silozuri pentru depozitarea şi conservarea seminţelor de consum, 

inclusiv spaţiile administrative aferente acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a 
produselor agricole primare, sere, solare, răsadniţe şi ciupercării, adăposturi de animale; 

f)specifice acvaculturii, cu infrastructura şi utilităţile necesare, inclusiv amenajări 

piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în 
extravilan; 

(6)Prin excepţie de la alin. (5) nu se datorează  tarifele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 

pentru: 
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a)amplasarea construcţilor care servesc activităţilor agricole, anexele gospodăreşti ale 

exploataţillor agricole, lucrările de imbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, 

canalizare, realizarea surselor de apă  potabilă, puturi, aducţii de apă  pentru exploatatia 

agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiţii de interes naţional, judeţean sau 

local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislatiei în vigoare; 

b)în cazul perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate in curs de 

reconstrucţe." 

22. La articolul 92, alineatele (10) - (12) se abrogă. 

23. După  articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 921, cu următorul cuprins: 

"- Art. 921  
(1)Introducerea in intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului 
funciar, calculat conform anexei nr. 1. 
(2)Prin excepţe de la alin. (1) tariful nu se plăteşte pentru introducerea în intravilanul 

unităţlor administrativ-teritoriale: 
a)a terenurilor agricole din extravilan ai căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţile 

administraţiel publice, prin Planul urbanistic general/Planul urbanistic zonal; 
b)a terenurilor agricole din extravilan în vederea amplasării constructillor care servesc 

activitătilor şi/sau serviciilor conexe, obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, 

din domeniul agriculturii şi/ori industriei alimentare, anexele gospodăreşti ale exploataţiilor 

agricole, lucrărilor de 1mbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, canalizare, 

realizarea surselor de apă  potabilă, puţuri, aducţii de apă  pentru exploataţia agricolă, 

obiective meteorologice, obiective de investiţii de interes naţional, judeţean sau local, 

declarate de utilitate publică, în condiţile legislaţiei in vigoare; 
c)a perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţe. 

(3)Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în baza notei de calcul emise de către 

direcţille pentru agricultură  judeţene şi a documentaţiei necesare pentru obţinerea avizului 

prealabil privind clasa de calitate, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale." 

24. La articolul 93, alineatul (2) se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

"(2)Perioada aprobată  la alin. (1) pentru scoaterea temporară  din circuitul agricol se poate 

prelungi cu încă  2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu plata tarifului 

prevăzut la alin. (1)." 

25. La articolul 931, alineatul (2) se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

"(2)Prin excepţe, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fără  

dobânclă, în următoarele cazuri: 
a)autorităţile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă  sau temporară  din 

circuitul agricol; 
b)autorităţile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate; 
c)autorităţile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului în 

intravilan sau nu au emis autorizaţia de construire, cu obligaţia redării terenului în circuitul 

agricol; 
d)Guvernul nu a adoptat hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol." 

26. La articolul 94, partea introductivă  se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

"- Art. 94 
Scoaterea definitivă  sau temporară  din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în 
extravilan pentru amplasarea construcţilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) se aprobă  
după  cum urmează:" 

(la data 26-san-2018 Art. 20, punctsil 2, completat de Art. I, punctul /6. din lgea 44/2018  ) 

3. După  articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu următorul cuprins: 

"Art. 1071  
Schimbarea categoriei de folosinţă  a pajiştilor, aşa cum sunt evidenţate la art. 78 alin. 
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(11), fără  aprobările legale în vigoare, constituie contraventie şi se sancţionează  cu amendă  
de la 5,000 lei la 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară  constând în desfiinţarea 

lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială  pe cheltuiala contravenientului." 

31. La articolul 111, litera j) a alineatului (1) se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

"Dînflinţarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate în extravilan, 

fără  respectarea prevederilor art. 92 alin. (4)." 

(la data 26-ian-2018 Art. 20, punctul 3. completat de Art. T, punctul 17. din Legea 44/2018  ) 

tot te*tul leg+i-rsintagma-păşuni şir fânote" se "tn-lecuieşte-eu- termenJdi "pajiştir. 

4. in tot cuprinsul legii, sintagma "păşuni şi fâneţe" se înlocuieşte cu sintagma "pajişti 

permanente". 

(la data 054u1-2014 Art. 20, punctul 4. modificat de Art. 1, punctul 21. din Lggş_g_U/aQ,_14 ) 

Practica  judiciară  extinsă  (5 referinte) 

: Practică   judiciara (3 referinte) 

_****_ 

PRIM-MINISTRU 
VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează: 
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

Daniel Constantin 
Viceprim-ministru, min1strul finantelor publice, 

Daniel Chittaiu 
Ministrul delegat pentru buget, 

Liviu Voinea 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administratmi publice, 

Nicolae-Liviu Dragnea 
p. Ministrul economiei, 

Adrian Ciocanea, 
secretar de stat 

Ministrul delegat pentru energie, 
Constantin Nita 

p. Ministrul afacerilor interne, 
Anghel Andreescu, 

secretar de stat 
Ministrul apărării naponale, 

Mircea Duşa 
Ministrul pentru societatea informationala, 

Dan Nica 
Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, 

Rovana Plumb 
Ministrul delegat pentru ape, pădun şi piscicultură, 

Lucia Ana Varga 
Ministrul transporturilor, 

Relu Fenechiu 
p. Ministrul afacerilor externe, 

George Ciamba, 
secretar de stat 

Ministrul fondurilor europene, 
Eugen Orlando Teodorovici 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 13 mai 2013 
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Către, 
Primăria Municipiului Paşcani 

Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16 

Urmare adresei nr. 3371/6115/06.04.2021 inregistrată  la Consiliul Judeţean Iaşi 

sub nr. 11626/06.04.2021 prin care ne informaţi că  pentru implementarea proiectului 

privind construirea unui Parc Industrial puneţi la dispoziţia Consiliului Judetean Iaşi 

terenul extravilan în suprafaţă  de 579.500 mp, identificat cu numărul cadastral 66452, 

situat în T40/Parcela Ps 1069 cu acces la drumul judeţean DJ 208L Paşcani-Brăteşti - 

Mirosloveşti, vă  comunicăm următoarele: 
in urma analizării propunerii dumneavoastră  terenul în cauză  nu indeplineşte 

cerinţele legale de eligibilitate prevăzute de art.5 alin.2 lit.a din Legea nr. 186/2013 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale („Terenul aferent parcului 

industrial este eligibil numai dacă  îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a) 

este proprietatea tabulară  sau în concesiune ori se află  în administrarea/folosinţa 

fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenWor parcului industria") coroborat 
cu prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991. 
Având în vedere cele prezentate vă  solicităm să  identificaţi o altă  suprafaţă  de 

teren care să  îndeplinească  toate condiţiiie de eligibilitate prevăzute de lege, respectiv 

terenul să  fie proprietate publică  şi nu privată, iar categoria de folosinţă  să  nu fie 

păşune. 

Cu stimă, 

PREŞEDINTE, 
Costel ALEXE 

Administrator public al JudetuluIaşi 
Ştefan Andrei CAZACU 

Director executiv, 
logen Gil\UU 

totalitate responsabddatea corectitudina ai lagalgaţa in 
solidar cu intocmitorul Însegsului 

Întocmit, 
Claudia ZAHARIA 

irm asum responsaMatatea pentru Naramertarea, corecteurrnea, 
>js 	

r 

	 legalitatea intocnrcestui inscris ofichal 
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