MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.13
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

1 martie 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA Nr.9 din data de 15.02.2018 privind 2
aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018
HOT}RÂREA Nr.10 din data de 15.02.2018 4
privind aprobarea bugetului de venituri \i cheltuieli
pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL
HOT}RÂREA Nr.11 din data de 15.02.2018 6
privind aprobarea regulamentului de organizare a
p]\unatului \i exploatarea paji\tilor \i p]\unilor aflate
în domeniul privat al Comunei Crasna

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA Nr.9
din data de 15.02.2018
privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Crasna;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului cu nr.1048/12.02.2018;
- Raportul compartimentului buget-contabilitate cu nr.1049/12.02.2018 cu privire la modul de fundamentare \i elaborare
a proiectului de buget pe anul 2018;
- avizul comisiilor de specialitate;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art. 138 alin. (4) \i alin. (5) din Constitu[ia României, revizuit];
- prevederile art. 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat] prin
Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 \i art. 30 din Legea - cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- adresa nr.298/11.01.2018 al Agen[iei Jude[ene a Finan[elor Publice S]laj;
- Hot]r`rea Nr. 5 din 14.02.2018 al Consiliului Jude[ean S]laj;
- prevederile art.36 alin. (2) lit.@@b@@ \i alin.(4) lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001

HOT}R}|TE:
Art.1. La partea de venituri se aprob] suma total] de 21.789,75 mii lei, care pe surse se prezint] astfel :
1. Venituri proprii ..................................................................................................... 3.536,64 mii lei
1.1. Cote defalcate din impozitul pe venit-cod 04.02.01.………………………..……… 979 mii lei
1.2. Sume alocate din cote pentru echilibrare……………………………….……... 1.049,16 mii lei
2. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugat] pentru finan[area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei - cod
110202………..3.269,80 mii lei
3. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugat] pentru Finan[area drumurilor comunale 110205 …………………….…
135,80 mii lei
Din care : - pentru drumuri comunale ………………………………….. 82,00 mii lei
- pentru între[inerea pe timp de iarn] a drumurilor jude[ene, tran\a II 2017/2018 ………………………….… 53,80 mii lei
4. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugat] pentru echilibrarea bugetelor locale - cod 11.02.06..............................
……...............................1.618,00 mii lei
5. Subven[ii din bugetul s]n]t][ii pentru mediator sanitar 42.02.41………………….….. 31,40 mii lei
6. Subven[ii pentru înc]lzirea locuin[ei cu lemne, c]rbune cod ind 42.02.34……..… 17,00 mii lei
7. Alte subven[ii de la AFM - pt. proiecte mediu -430220 ………………………... 2.880,20 mii lei
8. Sume primite de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Rural]…………... 903,46 mii lei
9. Finan[area Programului Na[ional de Dezvoltare Local] ………………………... 7.369,29 mii lei
Art.2. La partea de cheltuieli se aprob] suma de 22.071,84 mii lei, din care suma de 8.729,64 mii lei în sec[iunea de
func[ionare \i 13.342.20 mii lei în sec[iunea de dezvoltare, din care suma de 282.09 mii lei se reg]se\te în contul de excedent
al bugetului local la finele anului 2017.
Repartizarea pe activit][i care se finan[eaz] din bugetul local se prezint] astfel;
1.Autorit][i executive - cod 51.02 .......................................................................... 2.267,55 mii lei
* din care: - cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……. …… ……………………. 2.267,55 mii lei
2.Alte servicii publice generale -cod 54.02 ................................................................ 585,23 mii lei
* din care:- cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare………………………………….. 585,23 mii lei
- pentru servicii publice comunitare -cod 541000 ...................................................153,87 mii lei
- pentru alte servicii publice generale (PSI)-cod 545000 ………………………... 431,36 mii lei
3.Tranzac[ii privind datoria public] ( Dobânzi \i comisione) 5502 …….…………... 54,00 mii lei
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* din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare………………………….………... 54,00 mii lei
4.Ordine public] \i siguran[a na[ional] cod 61.02..................... ............................... 699,00 mii lei
* din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare………. ………………………….. 685,00 mii lei pentru poli[ia comunitar]
- cod - 610304 ….…………………………………….….. 405,00 mii lei pentru alte cheltuieli în domeniul ordine public] \i
siguran[a na[ional] (paza).……280,00 mii lei
* cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare ……………………………………………..… 14,00 mii lei pentru poli[ia
comunitar] - cod - 610304 ….…………………………………………. 14,00 mii lei
5.Înv][]mânt TOTAL - cod 65.02 ........................................................................... 1.783,45 mii lei
* din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare………………………………. 1.013,00 mii lei - transportul cadrelor
didactice la \i de la locul de munc] (din veniturile proprii ale bugetului local) …………………………….…. 40,00 mii lei
-sume pentru decontarea burselor (din veniturile proprii ale bug. local) ……..…… 15,00 mii lei - sume pentru cheltuieli
materiale \i servicii-total …………………………….…... 583,00 mii lei (din care 92 mii lei repartizate din surse proprii ale
bugetului local, reprezentând cofinan[are materiale \i chirii).
-drepturile copiilor cu cerin[e educa[ionale speciale …………………………………...332,00 mii lei
-drepturile privind stabilirea particip]rii în înv][]mântul pre\colar a copiilor provenind din familii defavorizate
…………………………….…….10,00 mii lei
-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ( din veniturile proprii ale bugetului local) …………… 33,00 mii lei
* cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare …………………………………………….… 770,45 mii lei
Modernizarea infrastructurii educa[ionale în Comuna Crasna -cod650250 ……..... 770,45 mii lei
6.S]n]tate total -cod 66.02 ………………………………………………………….. 131,40 mii lei
* din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare …………… …………………..….. 31,40 mii lei
- plata chelt. de personal pentru mediator sanitar…………………………………… 31,40 mii lei
* cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare …………….. …………………………….…..100,00 mii lei Cofinan[are cheltuieli
de capital privind spitalele de interes local …………….….. 100,00 mii lei
7.Cultura, recreere \i religie - cod 67.02 total ............................................................. 675,42 mii lei
* din care: cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare………………………………...….. 260,32 mii lei
Biblioteca comunal] ...................................................................................................... 36,62 mii lei
C]mine culturale …………….………………… 73,70 mii lei Sport ........................................................................ 31,00 mii lei
Parcuri \i zone verzi ………………………………………………….…….…… 119,00 mii lei
* cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare ……………………………..……………...… 415,10 mii lei
Modernizare \i dotare C]min Cultural Huseni ………………………………………... 415,10 mii lei
8.Asigur]ri \i asisten[] social] - cod 68.02 ............................................................... 3.161,14 mii lei
* din care :-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……………………………….… 3.161,14 mii lei
Asisten[] social] în caz de invaliditate (cheltuieli de personal pentru asisten[ii personali ai persoanlor cu handicap \i
indemniza[iile acestora)……………………………….…. 2.590,70 mii lei
din care: - repartizate din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunei,……….......................
2.337,00 mii lei
- repartizate din veniturile proprii ale bugetului local……………………………. 253,70 mii lei
Asisten[a social] pentru familie \i copii în centre cod-680600 ………. ……………….. 475,64 mii lei
Ajutoare pentru înc]lzirea locuin[ei cu lemne, c]rbune ………………………….……… 87,80 mii lei
din care: - pentru beneficiarii de ajutor social…………………………………...………… 70,80 mii lei
-pentru celelalte categorii………………………………………………..………….. 17,00 mii lei
Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgen[])………… .............................................................. 7,00 mii lei
9.Locuin[e, servicii \i dezvoltare public] - cod 70.02 ............ ………………..…… 1.756,42 mii lei
* din care :-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……… ……………….………….. 242,00 mii lei
Iluminat public \i plata chelt. materiale \i prest. servicii cod 700600…………............. 110,00 mii lei Alte servicii în
domenile locuin[elor ……….. …. ……………………………….……...132,00 mii lei
din care:- materiale \i servicii ……………………………………………………..………. 20,00 mii lei
-ramburs]ri de credite ……..……….................. …………………………….……...112,00 mii lei
* cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare ……………… ………………………..…...1.514,42 mii lei Lucr]ri de investi[iiModernizare iluminat Public în comuna Crasna………..……..132,10 mii lei
Extindere re[ea electric] ……………………………………………………….……. 60,00 mii lei Alte servicii în domeniile
locuin[elor cod 705000 ………………………………………. 1.322,32 mii lei
din care:-ramburs]ri de credite ……………………………………………………...….... 830,50 mii lei
-avize, documenta[ii, studii fezabilitate aprob]ri, proiecte ………………………...…491,82 mii lei
10.Protec[ia mediului cod 74.02 total ……………..………………………………….... 80,00 mii lei
* din care: -cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare…..……............................................ 80,00 mii lei
- salubrizare- cod 740501 …………………………… ………………………….. 80,00 mii lei
11.Drumuri \i poduri- repara[ii \i reabilit]ri- cod 84.02 ………………………….. 7.872,53 mii lei
* din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare…………………..……………….. 350,00 mii lei materiale \i servicii
pentru 'ntre[inere \i repara[ii curente drumuri……………….. 350,00 mii lei
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* cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare …………………………………….………. 7.522,53 mii lei - reabilitare sistem
rutier pe DC 80 Crasna - Marin …………………….…………. 153,24 mii lei
-modernizare drumuri comunale \i pod nou peste râul Crasna ………….………..7.369,29 mii lei
- 12.Proiecte de dezvoltare multifunc[ionale - cod ind 8702 …………….……. 3.005,70 mii lei
* din care-Cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare……………………………………3.005,70 mii lei
Canalizare Marin \i extindere Canalizare \i Alimentare cu ap] Crasna- proiect finan[at prin AFM, finan[are nerambursabil]
cod 870500……… ……………………………..……. 2.880,20 mii lei
Amenajare drumuri agricole cod 875000 ……….………………………………..…... 125,50 mii lei
Art.3. În cadrul activit][ilor finan[ate integral sau par[ial din venituri proprii, bugetul de venituri \i cheltuieli se aprob]
suma total] de 5.343,84 mii lei, dup] cum urmeaz]:
l. Înv][]mânt total - sursa E …………………………………………………... 180,00 mii lei
2.S]n]tate - Spitalul de boli cronice Crasna - sursa F…………………….… 5.163,84 mii lei
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Primarul comunei \i compartimentul buget - contabilitate.
Art.5. Prezenta se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Direc[ia General] a Finan[elor Publice;
- Trezoreria Zal]u;
- Primarul Comunei Crasna;
- Compartiment buget-contabilitate;
- Site- ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kiss Ludovic

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA Nr.10
din data de 15.02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri \i cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL
Consiliul Local al Comunei Crasna;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului nr.1050/12.02.2018;
-Raportul compartimentului de resort cu nr.1051/12.02.2018;
-Avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- Adresa cu nr.73/12.02.2018 al SC CRASNA SERV SRL privind propunerea de buget pe anul 2018;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
-HCL nr.57/2010 privind aprobarea înfiin[]rii Societ][ii Comerciale @@CRASNA SERV@@ SRL prin reorganizarea serviciului
public de gospod]rie comunal] Crasna
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1) lit.c), art.6 din O.G. nr.26/2013 privind înt]rirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unit][ile administrativ - teritoriale sunt ac[ionari unici ori majoritari sau
de[in direct ori indirect o participa[ie majoritar], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] bugetul de venituri \i cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL cu sediul în loc. Crasna nr.13
jud. S]laj \i CUI nr.27314064, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] compartimentul buget - contabilitate \i SC CRASNA SERV SRL.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
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- Primarul Comunei Crasna:
- Compartimentul contabilitate;
- SC CRASNA SERV SRL;
- Site - ul www.primariacrasna.ro
- Dosar Hot]râri;

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kiss Ludovic

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia
Anex]
la Hot]r`rea nr.10
din 15.02.2018

BUGETUL DE VENITURI |I CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SC CRASNA SERV SRL
VENITURI

Mii lei

Administrarea domeniului public al Comunei Crasna:
- Administrare, ’ntre[inere \i repara[ii spa[ii verzi

114.00

- Administrare, ’ntre[inere \i repara[ii drumuri

219.00

- Prest]ri servicii

59.00

- Serviciul de salubrizare PRIMARIA C.

81.00

Serviciul de salubrizare pers.fizice+juridice

351.00

Administrarea pie[elor

160.00

Prest]ri servicii ’n domeniul privat

34.00

Închiriere capel]

9.00

Alte venituri

118.00

TOTAL VENITURI

1,145.00

CHELTUIELI
Cheltuieli cu piese auto \i anvelope

15.00

Cheltuieli cu materiale auxiliare

45.00

Cheltuieli cu combustibilul

60.00

Cheltuieli cu obiecte de inventar

3.50

Materiale consumabile

20.00

Cheltuieli cu intretinere, reparatii \i revizii

10.00

Cheltuieli cu energia \i apa

11.00

Cheltuieli cu Inspec[ia Tehnic] autovehicule

1.50

Cheltuieli cu prime de asigurare

4.00

Cheltuieli postale \i telecomunica[ii

12.00

Cheltuieli cu deleg]ri+transport

2.00

Protocol reclam]

1.00

Comisioane bancare+ servicii bancare

2.00

Amortizare

13.00

Cheltuieli cu salarii

392.00

Cheltuieli cu asigur]ri sociale

277.00

Cheltuieli cu pia[a

10.00

Cheltuieli cu servicii la ter[i

30.00

Redeven[e \i chirii

36.00

Cheltuieli salubrizare

150.00

Alte impozite \i taxe

3.00

Alte cheltuieli

45.00

TOTAL CHELTUIELI

1,143.00
REZULTATUL BRUT

2.00

Impozit pe venit

0.02

REZULTATUL NET

1.98
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA Nr.11
din data de 15.02.2018
privind aprobarea regulamentului de organizare a p]\unatului \i exploatarea paji\tilor \i
p]\unilor aflate în domeniul privat al Comunei Crasna
Consiliul Local al Comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.1052/12.02.2018;
- raportul compartimentului de resort cu nr.1053/12.02.2018;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art.4 \i 6 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonan[ei de Urgen[] nr.34/2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea paji\tilor permanente \i pentru modificarea
\i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.6 alin (5), art.9 alin.(2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea paji\tilor
permanente \i pentru modificarea \i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c) \i art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Regulamentul de organizare a p]\unatului precum \i exploatarea paji\tilor \i p]\unilor aflate în domeniul
privat al Comunei Crasna, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] viceprimarul comunei \i compartimentul impozite \i taxe locale.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Viceprimarul comunei;
- Compartiment impozite \i taxe locale;
- Site - ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.11
din 15.02.2018

REGULAMENT
Privind organizarea p]\unatului precum \i exploatarea paji\tilor \i a p]\unilor aflate în domeniul privat al
Comunei Crasna
CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE
Art.1.Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile \i obliga[iile de[in]torilor de animale privind regimul de
p]\unat, precum \i reguli de exploatare a paji\tilor \i a p]\unilor de pe teritoriul administrativ al comunei Crasna.
Art.2. Regulamentul stabile\te obliga[iile de[in]torilor de animale, persoane fizice \i juridice care au domiciliu în Comuna
Crasna, privind înregistrarea animalelor de[inute în gospod]rie la registru agricol, precum \i alte drepturi \i obliga[iuni legate
de de[inerea animalelor.
CAPITOLUL II - ORGANIZAREA P}|UNATULUI
Art.3. P]\unatul se execut] sub form] organizat]. Orice alt] form] de p]\unat a animalelor se consider] p]\unat clandestin
\i contravine prevederilor prezentului regulament.
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Art.4. (1) Anual, p]\unatul va începe în perioada 1 aprilie -1 mai, atât pentru ovine, caprine, cât \i pentru bovine \i
cabaline, la data stabilit] de comun acord de c]tre proprietarul p]\unii \i chiria\. P]\unatul animalelor se va face pe parcele
separate pentru fiecare categorie de animale (bovine, ovine, cabaline).
(2) Accesul la p]\unat se permite de la data când se poate asigura hrana animalelor \i nu poate dep]\i pe parcursul anului
190 zile calendaristice.
Art.5. Se interzice accesul animalelor domestice de orice specie pe terenurile agricole proprietatea privat] f]r] aprobarea
scris] a proprietarului terenului, indiferent de anotimp, de starea de umiditate a terenului, dac] este cu recolt], f]r] recolt] sau
pârloag], dac] animalele sunt în turm] sau izolate.
Art.6. (1) Bovinele, caprinele, ovinele, cabalinele nu pot circula libere \i nu pot s] pasc] nesupravegheate pe câmp în nici o situa[ie.
(2) Proprietarii de animale au obliga[ia de a da animalele în ciurd] organizat] sau stân], caz în care p]storul de animale
este r]spunz]tor pentru pagubele provocate, dac] se dovede\te culpa sa.
(3) Animalele care nu se dau în primire p]storului îl fac r]spunz]tor pe proprietarul lor.
Art.7. (1) P]\unatul pe alte suprafe[e (fâne[e, râturi, ogoare, miri\ti, etc.), decât cele prev]zute în contractul de închiriere
se consider] p]\unat ilegal, f]r] acordul scris al proprietarului de teren.
(2) În cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare, la locul de p]\unat se face pe drumurile publice,
de[in]torii de animale sunt obliga[i s] le înso[easc] legate cu lan[, astfel încât s] nu fie obstruc[ionat] circula[ia vehiculelor
pe aceste drumuri.
(3) De[in]torii de animale sunt obliga[i s] supravegheze animalele în timpul deplas]rii pe drumuri publice, drumuri
comunale, str]zi, uli[e, astfel încât s] nu creeze prejudicii bunurilor aflate pe domeniul public sau privat al comunei, respectiv
bunurilor persoanelor fizice sau juridice.
Art.8. (1) Se interzice p]\unatul pe drumurile de exploatare, r]zoarele dintre terenurile agricole proprietate privat].
P]\unatul animalelor prin legarea acestora prin priponire nu se poate realiza decât pe terenuri proprietate privat] proprie sau
cu acordul scris al proprietarului/arenda\ului de teren.
Art.9. Se interzice folosirea suprafe[elor destinate p]\unatului în alte scopuri (procurarea de furaje), acest lucru fiind
pedepsit conform actelor normative în vigoare.
Art.10. (1) Nu este admis] introducerea pe paji\ti a unor specii de animale altele decât cele stabilite prin contract.
Art.11. Pentru utilizarea ra[ional] a p]\unii se va calcula înc]rc]tura optim] la ha conform ordinului Ministrului Agriculturii
\i Dezvolt]rii Rural nr.544 din 2013 privind metodologia de calcul al înc]rc]turii optime de animale pe hectar paji\te.
Art.12. Utilizatorii de paji\ti au obliga[ia s] respecte înc]rc]tura minim] de animale pe hectar de 0,3 UVM.
Art.13. (1) Pentru punerea în valoare a paji\tilor aflate în domeniul privat al comunei \i pentru folosirea eficient] a
acestora, Comuna Crasna, prin primar, în baza cererilor cresc]torilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele
înscrise în Registrul na[ional al exploata[iilor, membri ai colectivit][ii locale sau care au sediul social pe teritoriul Comunei
Crasna, încheie contracte de închiriere prin atribuire direct], în condi[iile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicat], cu modific]rile ulterioare, pentru suprafe[ele de paji\ti disponibile, propor[ional cu efectivele de animale
de[inute în exploata[ie.
(2) Asocia[iile cresc]torilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei Crasna cu care se încheie
contracte de închiriere prin atribuire direct] trebuie s] fie legal constituite cu cel pu[in un an înainte de data depunerii cererii
pentru atribuirea direct] a contractului.
(3) Asocia[iile cresc]torilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei Crasna care solicit] încheierea
de contracte de închiriere pentru paji\tile aflate în domeniul privat al comunei Crasna depun un tabel cu membrii asocia[iei,
cresc]torii locali de animale având un num]r de animalele înscrise în Registrul na[ional al exploata[iilor care asigur]
înc]rc]tura minim], conform prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG nr.34/2013.
(4) Procedura de închiriere prin atribuire direct] a paji\tilor se deruleaz] începând cu data de 01 martie a anului în curs.
Art.14. Lucr]rile de între[inere a paji\tilor \i a utilit][ilor zoopastorale se vor efectua de c]tre cresc]torii de animale care le
folosesc. Condi[iile \i nivelul acestor lucr]ri vor fi cuprinse în contractul de închiriere, întocmit pe baza contractului - cadru aprobat.
Art.15. (1) Resursele financiare rezultate din administrarea paji\tilor se fac venit la bugetul local al comunei.
(2) Sumele ob[inute cu titlu de subven[ii de c]tre chiria\i pentru terenurile închiriate se vor putea folosi de chiria\ exclusiv
pentru lucr]ri de 'ntre[inere a p]\unii, cump]rare de îngr]\]minte chimice, amenajare drumuri \i pode[e pentru acces la
p]\une, ad]p]toare \i 'ntre[inerea surselor de ap] pentru ad]parea animalelor.
Art.16. Este interzis] arderea vegeta[iei paji\tilor permanente.
Art.17. În cazul ivirii în gospod]ria proprie sau în colectivitatea de animale a unor epizo[ii, proprietarul, v]carul sau
ciobanul au obliga[ia de a sesiza imediat medicul veterinar pentru a aplica m]surile ce se cuvin.
CAPITOLUL III - OBLIGA{IILE P}R{ILOR
Art.18. De[in]torii de animale, persoane fizice \i persoane juridice cu domiciliul în Comuna Crasna, sunt obliga[i:
a) S] înregistreze la registrul agricol efectivele de animale.
b) S] actualizeze datele declarate în cazul în care s-a schimbat num]rul efectivelor de animale.
c) S] efectueze p]\unatul numai pe teritoriul stabilit în contractele de închiriere.
d) S] achite taxa de p]\unat \i s] nu înceap] p]\unatul decât la data stabilit].
e) S] foloseasc] p]\unea exclusiv pentru p]\unat.
f) S] elibereze p]\unea la data expir]rii duratei pentru care a fost încheiat contractul.
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g) S] efectueze lucr]ri de îmbun]t][iri pe trupurile de p]\une primite în administrare, dup] cum urmeaz]:
- Cur][irea suprafe[elor de tufi\uri \i buruieni;
- Nivelarea mu\uroaielor;
- Strângerea pietrelor \i a resturilor vegetale de pe p]\unea închiriat];
- Exploatarea corespunz]toare a utilit][ilor de pe p]\une.
Art.19. Comuna Crasna, în calitate de proprietar al p]\unii are urm]toarele obliga[ii:
a) S] predea utilizatorului p]\unea pe baza unui proces verbal de predare primire încheiat între p]r[i.
b) S] asigure sprijinul \i colaborarea cu utilizatorul suprafe[ei pentru realizarea lucr]rilor de între[inere a p]\unilor
conform reglement]rilor legale aplicabile în vigoare.
c) S] solicite situa[ia exact] a efectivului de animale învoite la p]\unat pe categorii de vârst] \i datele de identitate ale
fiec]rui proprietar, pe tot cuprinsul perioadei de valabilitate a contractului.
d) S] verifice modul în care sunt respectate regulile specifice privind folosirea ra[ional] a p]\unilor, f]când demersuri de
tragere la r]spundere a persoanelor responsabile de nerespectarea acestora, împreun] cu alte organe abilitate.
e) S] verifice efectivele de animale învoite la p]\unat \i modul de exploatare a p]\unii.
Art.20. Înc]lcarea prevederilor prezentului regulament se sanc[ioneaz] conform actelor normative în vigoare.
Art.21. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hot]rârea Consiliului Local Crasna.
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