ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 27/2012 privind stabilirea măsurilor
agricole pentru anul 2012

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 3.697 din 06.08.2012;
Raportul de specialitate întocmit de compartimentul administraţiei publică din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 3.782 din
09.08.2012 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera d) , alin. (9) şi art. 45 (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se completează art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Aluniş nr. 27 din
30 mai 2012 privind stabilirea măsurilor agricole pentru anul 2012 cu următoarele
alineate:
“ (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 42 din Legea
zootehniei nr.72/2002 cu modificările şi completările ulterioare:
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei
stabilite pentru păşunat se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;
b) refuzul de către titularii de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de
exploatare a pajistilor, impiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor
prevăzute în acestea se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
c) organizarea şi punerea în funcţiune de noi exploataţii zootehnice fără
autorizaţii emise de organele abilitate în acest sens se sancţionează cu amendă de la
3.000 lei la 5.000 lei;
d) poluarea şi/sau deteriorarea mediului ambient se sancţionează cu amendă de
la 2.000 la 4.000 lei;

e) nerespectarea protectiei animalelor se sancţionează cu amendă de la 500 lei la
1.000 lei.
(3) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 120 lei la
200 lei, conform art. 2 din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, următoarele fapte săvârşite pe păşuni:
a) aruncarea de ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în păduri sau pe alte
terenuri aflate în cuprinsul fondului forestier naţional ori aprinderea focului în păduri
la o distanţă mai mică de 100 m de limita acestora, în alte locuri decât cele special
amenajate ;
b) culegerea sau recoltarea în scopul comercializării, din fondul forestier
naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, de fructe de pădure, ciuperci
comestibile, seminţe forestiere, plante medicinale şi aromatice, răşină, mlădiţe de
răchită, frunze, ramuri, humus, iarbă, lucernă, cetină, muguri şi altele asemenea, fără
autorizaţia unităţilor silvice sau fără acordul proprietarului şi în alte condiţii decât cele
autorizate, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură.
(4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul cu
atribuţii specifice privind păşunile comunale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Aluniş.
Art.2. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 31 august 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
PREŞEDINTE,
Consilier local
Vasile Popescu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
Nr. 49

