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H O T A R A R E  
******************* 

privind aprobarea masurilor  privind  pasunatul local pe pasunile comunale 
administrate de Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 

 
 
 

Avand in vedere: 
Proiectul de hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire la 

pasunatul local pe pasunile comunale administrate de Consiliul Local al comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Balaban Mihai, consilier local; 

  Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae , primarul 
comunei Tirgsoru Vechi, inregistrat cu nr. 2504  din 15.04.2011; 

                        Avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si 
privat, amenajarea teritoriului , agricultura si gospodarie comunale, protectia 
mediului, servicii si comert, din cadrul Consiliului Local al comunei Tirgsoru 
Vechi; 

Raportul secretarului comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 
In temeiul art.36 alin.1 si 2 din Legea   nr. 215/2001 – Legea 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, adopta prezenta hotarare: 
 
 
Art.1 –  In scopul protejarii pasunilor comunale aflate in administrarea 

Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi , se interzice pasunatul cu animalele 
mari si mici pe pasunile comunale, in perioada de la  1 ianuarie – la 30 aprilie al 
fiecarui an calendaristic, si pe timpul noptii. 

Art.2- Se interzice pasunatul animalelor mari si mici, precum si 
stationarea sau amplasarea de tarcuri sau adaposturi provizorii ope terenurile 
agricole, fara acordul scris al proprietarului terenului. 

Art.3 –  Nerespectarea prevederilor prevazute la art.1 si 2 constituie 
contraventii si se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza: 

-  amenda de la    50 lei - la 100 lei, pentru prima contraventie; 
- amenda de la 200 lei - la 1000 lei pentru a doua contraventie si 

urmatoarele. 



 
Art.4- Constatarea contraventiilor si sanctionarea contravenientilor se 

va face de catre: 
 
-primar si imputernicitii acestuia; 
- personalul din cadrul politiei locale; 
- personalul din cadrul politiei comunale. 
 
Art.5 – Secretarul comunei Tirgsoru Vechi , va asigura  afisarea in 

locuri accesibile in fiecare localitate cu  pasune a programului de masuri prevazut 
la art.1. 

 
 
 
 
                                         
PRESEDINTELE SEDINTEI, 
    Mihaita Iulian Remus 
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