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Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 33/29.03.2019

REGULAMENT
- privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului
CAPITOLUL I – Clasificarea şi repartizarea trupurilor de păşune
Art. 1: Păşunea comunală (islazul comunal) proprietate privată a comunei Vama Buzăului, concesionată
Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”, conform contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 şi a
actelor adiţionale la acest contract, se clasifică astfel:
- păşunea pentru ovine, caprine şi bovine;
- păşunea pentru bovine şi cabaline.
Art. 2: Păşunea pentru ovine, caprine şi bovine va fi repartizată pe trupuri, după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Satul
ACRIŞ

BUZĂIEL

VAMA BUZĂULUI

Trupul de păşune *
Paiju I
Paiju II
Paiju III
Paiju IV
Tătăruţu
Plai I
Plai II
Ciclău
Seciu
Dobromir
Sărmal

iar păşunea pentru bovine şi cabaline va fi repartizată pe trupuri, astfel:
Nr.
Satul
Trupul de păşune*
Crt.
1
Lunca Corbului I
ACRIŞ
2
Valea Borcii
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BUZĂIEL

VAMA BUZĂULUI

DĂLGHIU

Mânecel
Făget
Părăul scurt
Budileni
Cremenea
Lunca Corbului II
Gura Buzăielului
Vama de Mijloc
Vama de Sus
Dălghiu

(* denumirea trupurilor de păşune are la bază denumirea toponimică, dar în funcţie de împărţirea anuală a
trupurilor, numărul şi denumirile pot fi modificate)

CAPITOLUL II – Modul de organizare a sezonului pastoral, pe păşunea pentru ovine, caprine şi bovine
II.1. Stabilirea organizatorilor de stână pe trupurile de păşune pentru ovine, caprine şi bovine se va
realiza de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” în calitate de concesionar al păşunii
comunale (islazului comunal) proprietate privată a comunei Vama Buzăului.
În acest sens Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului” va respecta, în principiu, următoarele:
Art. 3: Persoanele interesate în a organiza stână pe parcursul sezonului pastoral aferent anului curent vor
depune o solicitare în acest sens, conform documentaţiei menţionate la art. 6, până la o dată stabilită de către
Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”.
Art. 4: Organizatorii de stână desemnaţi în anul anterior, vor avea prioritate la a continua să organizeze stână
pe păşunea comunală (islazul comunal) proprietate privată a comunei Vama Buzăului, condiţionat de a nu fi
fost sancţionaţi pentru nerespectarea prezentului Regulament.
Art. 5: În cazul în care numărul celor care solicită să organizeze stână pe un trup de păşune, după îndestularea
organizatorilor de stână desemnaţi în anul anterior, este:
- egal cu unu – acesta va fi desemnat organizator de stână, pe acel trup de păşune;
- mai mare de unu – desemnarea celui care va organiza stână pe acel trup de păşune, va fi făcută, în
baza unor criterii stabilite în acest sens, de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”.
Art. 6: Organizatorii de stână desemnați sunt obligați să ia în pază numai ovine, bovine și caprine deținute de
locuitorii comunei Vama Buzăului, în sens contrar vor fi sancționați conform prevederilor cap. II.3 din
prezentul Regulament.
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Art. 7: Conţinutul „Documentaţia de solicitare – organizare de stână”, este următorul:
a)
CERERE
Subsemnatul(*) _______________________________________________, domiciliat în comuna Vama
Buzăului, sat __________________________, nr._____________, posesor al BI/CI, seria ________, nr.
__________, eliberat de ______________________________, CNP ________________________________,
solicit să organizez stână, în sezonul pastoral al anului ______________, pe trupul de păşune
____________________________________________________________.
Anexez prezentei cereri:
- copia actului de identitate (persoane fizice)/Copia C.U.I. (persoane juridice);
- tabel privind evidenţa animalelor ce urmează a fi preluate în pază;
- chestionar (conform model anexat);
- angajamentul (conform model anexat şi legalizat notarial);
- certificat fiscal (eliberat de compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Vama
Buzăului);
- dovada achitării la zi a cotizaţiei pentru Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”;
(*) după

caz se completează cu datele de identificare ale persoanei juridice

b) Tabel privind evidenţa animalelor ce urmează a fi preluate în pază de la locuitorii comunei Vama
Buzăului, conform următorului model:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
proprietarului de
animale

Domiciliul
proprietarului
de animale

Nr. de animale
preluate în
pază

Observaţii
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C H E S T I O N A R:
1. Câte animale aveţi în proprietate?
Ovine ___________________;
Caprine__________________;

Bovine___________________;
Cabaline_________________;

2. Ce “baci” şi ce “mânzărar” (numele, prenumele şi adresa) intenţionaţi să angajaţi pe perioada sezonului
pastoral?
_________________________________________________________________________________
3. Ce condiţii consideraţi că trebuie să stabilească Consiliul Local Vama Buzăului şi Asociaţia
“Transhumanţa Vama Buzăului”, referitor la sezonul pastoral?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Aveţi în plan să închiriaţi fâneţe proprietate privată a altor persoane fizice/juridice în jurul trupului de
păşune pe care îl solicitaţi?, dacă „da” în ce suprafaţă?
__________________________________________________________________________________
5. Cum vedeţi rezolvată problema sterpelor, mieilor şi a berbecilor?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Cum veţi rezolva problema montei la bovine (adulte şi tineret)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Ce sancţiune credeţi că trebuie aplicată organizatorului de stână, dacă nu respectă condiţiile impuse prin
Regulamentul de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Aţi respectat condiţiile stabilite pentru sezonul pastoral anterior (dacă „nu”, ce anume condiţii nu aţi
respectat )?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data,
_____________________

Semnătura,
____________________________
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.
c)

ANGAJAMENT

Subsemnatul _____________________________, domiciliat în comuna Vama Buzăului, sat
_________________, nr.______, posesor al BI/CI, seria _____, nr. _______________, CNP
_________________________,
MĂ OBLIG,
ca în calitate de organizator de stână, în sezonul pastoral al anului _________________, pe trupul de păşune
_______________________________________________________, să:
- organizez stână pe trupul de păşune alocat;
- respect prevederile Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului şi ale Asociaţiei
“Transhumanţa Vama Buzăului” cu privire la organizarea sezonului pastoral;
- respect limitele şi capacitatea trupului de păşune (calculată la minim 0,3 UVM/ha/an şi maxim _____) pe
care voi organiza stână;
- iau în pază doar ovine, caprine și bovine deținute de locuitorii comunei Vama Buzăului;
- efectuez şi să răspund de calitatea tratamentelor sanitar-veterinare, stabilite de Asociaţia “Transhumanţa
Vama Buzăului” şi medicul veterinar din cadrul circumscripţiei sanitar veterinare Vama Buzăului;
- respect preţul pentru pază la ovine aferent perioadei de desfăşurare a sezonului pastoral (de la data de
01.05.201_ şi până la căderea zăpezii, dar nu mai târziu de 20.11.201_), în valoare de ______ lei/cap;
- respect preţul pentru pază la bovine (exclusiv monta sau I.A.) aferent perioadei de desfăşurare a
sezonului pastoral şi anume de la data de 01.05.201_ până la data de 25.10.201_, în valoare de ___ lei/cap;
- predau proprietarilor de animale următoarele produse: la ovine: Brânză (6 Kg/cap), Urdă (1 Kg/cap) şi la
bovine: Brânză (6 Kg/litru de lapte măsurat în ziua de 29 iunie), Urdă (1 Kg/litru de lapte măsurat în ziua
de 29 iunie).
- anunţ în scris Consiliul Local al comunei Vama Buzăului şi Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”
când adun şi când răvăşesc ovinele şi bovinele;
- respect data urcării pe trupurile de păşune respectiv a coborârii, conform directivelor Primăriei comunei
Vama Buzăului şi ale Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului”;
- constitui turme separate pentru oile sterpe şi berbeci care vor păşuna de preferinţă într-un trup de păşune
distinct şi care va fi stabilit de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”;
- efectuez târlitul conform cerinţelor impuse de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”;
- introduc berbecii reproducători, în turmă până cel târziu în data de 05.09.201_;
- utilizez şi să întreţin utilităţile zoopastorale aflate pe trupul de păşune, primite prin proces verbal de
predare-primire şi pe care le voi restitui la sfârşitul sezonului pastoral;
- răspund contravenţional sau după caz, penal, pentru orice faptă cu producere de pagube din vina mea,
sau a oricărei persoane din formaţia de la stână, aflată în subordinea mea;
- anunţ în termen de 3 (trei) zile pe deţinătorul ale cărui animale au suferit vătămări ori au murit, ca
urmare a unor evenimente naturale şi să mă înţeleg împreună cu acesta asupra modului de despăgubire, în
cazul în care nu îl anunţ pe proprietar mă fac direct răspunzător şi îl voi despăgubi;
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- accept măsurarea cantităţii de lapte la vacile cu lapte aflate în pază la jumătatea sezonului pastoral (pe
parcursul întregii zile din data de 29 iunie), în prezenţa proprietarilor de animale sau a delegaţilor
acestora;
- primesc la stână ori de câte ori este nevoie delegaţi din partea Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului şi a Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului”, pentru efectuarea de verificări asupra numărului
de animale, a modului de efectuare a tratamentelor sanitar-veterinare, a modului în care se face exploatarea
păşunii, a modului cum sunt respectate regulile de igienă în procesul de prelucrare a laptelui, etc.;
- să instruiesc pe linie de protecţia muncii şi P.S.I., tot personalul din subordine, pe bază de semnătură,
fiind răspunzător de eventuale incidente produse;
În cazul în care nu voi respecta prezentul angajament, în totalitate sau în parte, consimt să fiu
sancţionat conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului şi ale Asociaţiei
“Transhumanţa Vama Buzăului”, emise în acest sens şi să nu mai organizez stână pe trupurile de păşune
proprietatea comunei Vama Buzăului în următorii 5 ani.
Acesta este angajamentul pe care îl dau, îl susţin şi îl semnez personal.
Data,
_____________________

Semnătura,
____________________________

Art. 8: Contravaloarea multiplicării „Documentaţia de solicitare – organizare de stână”, va fi suportată de
către solicitanţii de organizare de stână.
II.2. Obligaţiile organizatorilor de stână pe trupurile de păşune pentru ovine, caprine şi bovine
Art. 9: Organizatorii de stână au următoarele obligaţii:
9.1. să organizeze stână pe trupul de păşune alocat;
9.2. să respecte prevederile Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului şi ale Asociaţiei
“Transhumanţa Vama Buzăului” cu privire la organizarea sezonului pastoral;
9.3. să respecte limitele şi capacitatea trupului de păşune (calculată la minim 0,3 UVM/ha/an şi maxim ____)
pe care va organiza stână aşa cum sunt acestea stabilite de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”;
9.4. să efectueze şi să răspundă de calitatea tratamentelor sanitar-veterinare, stabilite de către Asociaţia
“Transhumanţa Vama Buzăului” şi medicul veterinar din cadrul circumscripţiei sanitar veterinare Vama
Buzăului;
9.5. să respecte preţul pentru paza ovinelor şi caprinelor în valoare de ____ lei/cap, aferent perioadei de
desfăşurare a sezonului pastoral şi anume de la data de 01.05.201_ şi până la căderea zăpezii, dar nu mai târziu
de 20.11.201_;
9.6. să respecte preţul pentru paza bovinelor (exclusiv monta), în valoare de ____ lei/cap, aferent perioadei de
desfăşurare a sezonului pastoral şi anume de la data de 01.05.201_ până la data de 25.10.201_;
9.7. să predea proprietarilor de animale următoarele produse:
La ovine:
Brânză (6 Kg/cap de ovină);
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Urdă (1 Kg/cap de ovină).
La bovine:
Brânză (6 Kg/litru de lapte măsurat în ziua de 29 iunie);
Urdă (1 Kg/litru de lapte măsurat în ziua de 29 iunie).
9.8. să solicite de la proprietarul de animale următoarele următoarele produse:
Mălai (2 Kg/cap de ovină);
Mălai (4 Kg/cap de bovină).
9.9. să anunţe Consiliul Local al comunei Vama Buzăului şi Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului” când
adună ovinele şi bovinele dar nu mai târziu de 10.05.201_ şi când răvăşeşte ovinele dar nu mai devreme de
căderea zăpezii sau data de 20.11.201_ şi când răvăşeşte bovinele dar nu mai devreme de data de 25.10.201_;
9.10. să respecte data urcării pe trupurile de păşune şi anume nu mai târziu de 10.05.201_, respectiv a
coborârii, nu mai devreme de data de 20.09.201_;
9.11. să constituie turme separate pentru oile sterpe şi berbeci care vor păşuna de preferinţă într-un trup de
păşune desemnat în acest sens;
9.12. să efectueze târlitul prin mutarea coşarelor o dată la fiecare 4-5 zile, iar în zilele ploioase o dată la 2-3
zile şi prin mutarea strungii o dată la 7 zile;
9.13. să introducă berbecii reproducători, în turmă până cel târziu în data de 05.09.201_;
9.14. să utilizeze şi să întreţină utilităţile zoopastorale aflate pe trupul de păşune, primite prin proces verbal de
predare-primire şi pe care le va restitui la sfârşitul sezonului pastoral;
9.15. să primească în pază doar ovine, caprine şi bovine, proprietate a crescătorilor de animale din comuna
Vama Buzăului, membrii ai Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului”;
9.16. să nu păşuneze pe trupurile de păşune pentru bovine şi cabaline;
9.17. să respecte punctul stabilit de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”, pentru amplasarea stânei;
9.18. să răspundă contravenţional sau după caz, penal, pentru orice faptă cu producere de pagube din vina
organizatorului de stână, sau a oricărei persoane din formaţia de la stână;
9.19. să îl anunţe în termen de 3 (trei) zile, pe deţinătorul ale cărui animale au suferit vătămări ori au murit, ca
urmare a unor evenimente naturale şi să se înţelegă împreună cu acesta asupra modului de despăgubire, în
cazul în care nu îl anunţă pe proprietar se face direct răspunzător şi îl va despăgubi;
9.20. să accepte măsurarea cantităţii de lapte la vacile cu lapte aflate în pază, la jumătatea sezonului pastoral
(pe parcursul întregii zile din data de 29 iunie), în prezenţa proprietarilor de animale sau a delegaţilor acestora;
9.21. să primească la stână ori de câte ori este nevoie delegaţi din partea Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului şi a Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului”, pentru efectuarea de verificări asupra numărului de
animale, a modului de efectuare a tratamentelor sanitar-veterinare, a modului în care se face exploatarea
păşunii, a modului cum sunt respectate regulile de igienă în procesul de prelucrare a laptelui, etc.;
9.22. să instruiască pe linie de protecţia muncii şi P.S.I., tot personalul din subordine, pe bază de semnătură,
fiind răspunzător de eventuale incidente produse;
9.23. să anunţe imediat Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”, ori de câte ori constată un eveniment
produs pe trupul de păşune alocat pentru organizarea de stână.
9.24. să depună un tabel cu membrii formaţiei de la stână însoţit de copiile actelor de identitate ale acestora
precum şi document care să ateste numărul de animale avute în proprietate de către aceştia;
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9.25. să nu mulgă ovinele după data de 10.OCTOMBRIE;
9.26. să nu păşuneze pe trupurile de păşune pentru bovine şi cabaline;
9.27. să depună, în intervalul 01.05.201_ – 20.05.201_, la Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului” evidenţa
animalelor preluate în pază, conform următorului model:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
proprietarului de
animale

Domiciliul
proprietarului
de animale

Nr. de animale
preluate în
pază

Nr. crotalului

Observaţii

II.3. Sancţiunile organizatorilor de stână pe trupurile de păşune pentru ovine, caprine şi bovine
Art. 10: Organizatorii de stână care nu vor respecta, în totalitate sau în parte, angajamentul dat conform
documentaţiei de solicitare –organizare de stână şi prevederile Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului şi ale Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului” referitoare la sezonul pastoral, nu vor mai organiza
stână, pe trupurile de păşune proprietate a comunei Vama Buzăului, în următorii 5 ani.
II.4. Alte dispoziţii referitoare la organizatorii de stână pe trupurile de păşune pentru ovine, caprine şi
bovine
Art. 11: Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului” va stabili punctele de amplasare a stânilor pe trupul de
păşune.
Art. 12: Se interzice organizarea de stâni pe păşunea comunală (islazul comunal) proprietate privată a
comunei Vama Buzăului de către alte persoane înafara celor desemnate conform prezentului regulament;
Art. 13: Organizarea de stâni pe raza Unităţii Adminstrativ Teritoriale Vama Buzăului se autorizează după
cum urmează:
13.1. Pentru stânile organizate conform prevederilor prezentului regulament dar şi pentru toate
celelalte stâni organizate pe raza Unităţii Adminstrativ Teritoriale Vama Buzăului, viceprimarul comunei
Vama Buzăului va elibera o “autorizaţie de stână”, conform următorului model:
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Nr. _______/_______________
AUTORIZAŢIE DE STÂNĂ

-

Având în vedere prevederile:
Legii 72/2002, a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul 544/2013 – privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectarul de pajişte;
Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. ____/25.03.2016 – privind aprobarea modului de organizare a sezonului
pastoral în comuna Vama Buzăului;
SE ELIBEREAZĂ PREZENTA
ORGANIZATORULUI DE STÂNĂ
____________________________________________________, domiciliat în comuna __________________________________,
sat _______________________, nr._____________, posesor al BI/CI, seria ____, nr. __________, eliberat de
_____________________________________, CNP ________________________________, ce va organiza stână, în sezonul
pastoral
201_,
în
trupul
de
păşune
_____________________________________________________________________________________.
VICEPRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,

……………………………
13.2 Păşunatul sau organizarea de stâni, fără autorizaţia prevăzută mai sus, constituie păşunat ilegal
atrăgând răspunderea contravenţională sau penală a persoanelor în cauză.
CAPITOLUL III – Modul de organizare a sezonului pastoral, pe păşunea pentru bovine şi cabaline
Art. 14: La nivelul comunei Vama Buzăului, păşunea pentru bovine şi cabaline se repartizează astfel:
Nr. Crt.
Satul
Trupul de păşune
Modul de repartizare
1
Lunca Corbului I
de la Gociman I. Vasile, nr. 1, pe şoseaua principală,
ACRIŞ
stânga – dreapta, până la Tone Stefan, nr. 280
plus grupul de familii Sporea şi grupul de familii
de la “La cruce“ şi plus grupul de familii de la Barbu I.
Nicolae, nr. 264 până la Hermenean Sorin, nr. 282
2
Valea Borcii
de la Enache Ion, nr. 146 până la Lupoi Ion, nr. 250,
stânga – dreapta.
3
Mânecel
de la peste pârâul Acriş până la “cătunul Rohăneştilor“.
4
de la Draghici Ciprian, nr. 978,
BUZĂIEL Făget
până la Sporea Petru, nr. 927.
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5

Părăul scurt

de la Buzea Ioan, nr. 853, până la Budilean Vasile, nr. 897.

6
7

Budileni
Cremenea

de la Petrovan Viorel, nr. 864, până la Hosu Ioan, nr. 906
de la Boricean Comănel, nr. 868,
până la Budilean Niculina, nr. 879.
de la Forir Nicolae, nr. 284, drumul comunal de la
Fabricuţă, toate familiile care locuiesc la şoseaua
principală, stânga – dreapta, până la Oagă Alexandru,
nr. 303, respectiv Oagă Marcel, nr. 306 şi familiile din
cătunul peste apă – Simeria.
de la Lupoi Sorin, nr. 307, până la podul–
Pârâul Stan şi familiile ce au casele la şoseaua
principală, stânga – dreapta, până la Cepoiu Constantin,
nr. 382 şi Roşca Alexe, nr. 723.
de la Frăţilă Constantin, nr.383 şi Bularca Cătălin,
nr. 719, la şoseaua principală stânga – dreapta,
până la Giuglea Eugenia, nr. 666
de la Roşca Gheorghe, nr. 667, la şoseaua principală,
stânga – drepta, până la Mariş Gheorghe, nr. 585 plus
grupul de familii de la intrarea în satul Dălghiu, lângă apa
Dălghiului, până la Anghel Ioan, nr. 510, de asemenea
grupul de familii de la uliţa “Peste apă“ de la Muntean Ioan,
nr. 594, până la Buzea Iosif, nr. 634.
de la Zavragiu Pompiliu, nr. 511, tot satul Dălghiu.

8

VAMA
BUZĂULUI

Lunca Corbului II

9

Gura Buzăielului

10

Vama de Mijloc

11

Vama de Sus

12

DĂLGHIU

Dălghiu

Art. 15: Perioada sezonului pastoral, aferentă păşunii pentru bovine şi cabaline, se stabileşte între 01. MAI şi
30.OCTOMBRIE, cu posibilitatea de a fi modificată prin contractul de pază menţionat la art.15.
Art. 16: a. Paza cirezilor de bovine se va face cu personal de pază (văcari), angajaţi de către toţi proprietarii
de animale aferente unui trup de păşune, în baza unui contract care va cuprinde în mod obligatoriu,
următoarele:
- numele şi prenumele reprezentanţilor gospodăriilor şi numărul de casă;
- numărul de animale încredinţate în pază;
- preţul pentru paza bovinelor pe întreg sezonul pastoral;
- cantitatea de alimente pe care o pretinde văcarul;
- obligaţiile văcarului;
- perioada stabilită pentru paza bovinelor, etc., şi care va fi înregistrat la Asociaţia “Transhumanţa Vama
Buzăului”.
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b. Se interzice organizarea de cirezi de bovine şi cabaline separat pe un trup de păşune, altele decât
cele menţionate la lit. a.
Art. 17: Văcarii au atât obligaţiile din contractul menţionat la art. 15 cât şi următoarele:
- să asigure paza şi siguranţa vitelor;
- să semnaleze reprezentanţilor Primăriei Comunei Vama Buzăului şi Asociaţiei “Transhumanţa Vama
Buzăului” orice neregulă ivită pe parcursul sezonului pastoral.
- să răspundă de orice pagubă ce ar putea fi adusă în dauna avutului public şi privat al comunei Vama
Buzăului, în limita obligaţiilor pe care le au;
- să nu primească în pază pe parcursul sezonului pastoral animalele proprietarului care nu s-a achitat de
sarcinile pe care le are stabilite prin prezentul regulament şi faţă de Asociaţia “Transhumanţa Vama
Buzăului”.
Art. 18: Fiecare proprietar de animale bovine sau cabaline, ce le dă în păşunea pentru bovine şi cabaline, are
obligaţia de a aduce câte un car de gunoi de grajd per cap de bovină sau cabalină la locurile special amenajate
în acest sens, înainte de data de 01.MAI, sub sancţiunea de a nu i se primii animalele pe păşune şi aplicarea
prevederilor art. 28 din prezentul Regulament.
Art. 19: Viceprimarul comunei Vama Buzăului/Președintele Asociației ,,Transhumanța Vama Buzăului” va
desemna anual, din rândul crescătorilor de animale, câte o persoană ce va fi responsabilă cu modul de
desfăşurare a sezonului pastoral, pe păşunea pentru bovine şi cabaline.
CAPITOLUL IV – Dispoziţii generale
Art. 20: În perioada 1 Decembrie – 1 Mai, se interzice păşunatul tuturor animalelor pe păşunile comunale.
Art. 21: 21.1. Se interzice păşunatul, plimbarea (mişcarea) şi staţionarea animalelor domestice (ovine,
caprine, bovine, cabaline) indiferent de proprietar pe terenurile agricole cultivate pe raza comunei Vama
Buzăului, în scopul prevenirii degradării şi distrugerii culturilor.
21.2. Plimbarea (mişcarea) şi staţionarea animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, cabaline) se
poate face numai în locurile şi perioadele stabilite de Consiliului Local al comunei Vama Buzăului sau
Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”;
Art. 22: În situaţia în care animalele ce aparţin persoanelor fizice sau juridice sunt găsite pe terenurile
agricole, proprietarii acestora vor fi obligaţi la plata daunelor provocate deţinătorilor de terenuri, inclusiv
aplicarea unei amenzi contravenţionale stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
de aprobare a prezentului regulament.
Art. 23: 23.1. Constatarea pagubelor produse culturilor de pe terenurile agricole, prin păşunarea, plimbarea şi
staţionarea animalelor, se va face de către o comisie formată din reprezentantul Primăriei Comunei Vama
Buzăului, un reprezentant al Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului” şi un reprezentant al Postului de
11
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Poliţie Vama Buzăului, la care va participa în mod obligatoriu proprietarul sau deţinătorul terenurilor agricole,
dacă este posibil şi proprietarul sau deţinătorul animalelor ce au provocat pagube.
23.2. În cazul degradării terenurilor agricole, al distrugerii culturilor agricole şi când sunt întrunite
elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de codul penal, vor fi sesizate de către proprietarii
terenurilor, organele de urmărire penală.
Art. 24: Staţionarea, plimbarea sau păşunatul pe terenurile agricole în situaţia în care deţinătorul de animale
are acceptul proprietarului sau deţinătorului de teren se poate face numai în situaţia în care suprafaţa în cauză
este de minim 10 ha, nu este cultivată, are acces la aceasta, nu periclitează culturile din vecinătate şi cu
acordul scris al tuturor proprietarilor de terenuri din zonă.
Art. 25: Utilizarea drumurilor de acces şi pe trupurile de păşune se va face doar cu acordul Primăriei comunei
Vama Buzăului sau al Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului”, fiind interzis formarea de noi drumuri pe
trupurile de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului.
Art. 26: Se desemnează Viceprimarul comunei Vama Buzăului şi Preşedintele Asociaţiei “Transhumanţa
Vama Buzăului”, şi împuterniciţii acestora, în a urmări modul de îndeplinire şi respectare a prevederilor
prezentului regulament.
Art. 27: În vederea urmăririi modului de desfăşurare a sezonului pastoral se va întocmi un “caiet de urmărire
a modului de desfăşurare a sezonul pastoral pentru anul _______” ce se va afla în grija viceprimarului şi în
care vor fi notate toate acţiunile desfăşurate conform prezentului regulament.
Art. 28: Se stabileşte modelul tip de sesizare, referitor la încălcarea prevederilor prezentului regulament, care
va putea fi depusă de către persoanele interesate la secretariatul Primăriei comunei Vama Buzăului sau la
secretariatul Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului” pe toată durata de desfăşurare a sezonului pastoral,
după cum urmează:
Subsemnatul(*) _______________________________________________, domiciliat în comuna Vama
Buzăului, sat __________________________, nr._____________, posesor al BI/CI, seria ________, nr.
__________, eliberat de ______________________________, CNP ________________________________,
SESIZEZ
următoarele încălcări ale Regulamentului privind modul de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama
Buzăului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. ____/25.03.2016, de către
________________________________________________________________, organizator de stână în trupul
de păşune ________________________________________________________:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
____.
Data,

Semnătura,

_______________________________

(*) după

__________________________________________________

caz se completează cu datele de identificare ale persoanei juridice

CAPITOLUL V – Contravenţii
Art. 29: Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până la 1000 lei următoarele
fapte:
29.1. Nerespectarea angajamentul dat conform documentaţiei de solicitare –organizare de stână;
29.2. Nerespectarea de către organizatorii de stână a obligaţiilor stabilite conform prevederilor art. 8 din
prezentul Regulament - privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului;
29.3. Nerespectarea de către organizatorii de stână a punctelor indicate pentru amplasarea stânilor pe trupul de
păşune alocat;
29.4. Organizarea de stâni pe păşunea pentru ovine, caprine şi bovine de către alte persoane înafara celor
desemnate conform prezentului regulament;
29.5. Păşunatul sau organizarea de stâni, pe raza Unităţii Adminstrativ Teritoriale Vama Buzăului fără
autorizaţia prevăzută la art.12;
29.6. Introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat;
29.7. Desfăşurarea activităţii de păşunat pe timpul nopţii;
29.8. Circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru
activităţi agricole de către organizatorii de stână sau persoanele desemnate de Asociaţia “Transhumanţa Vama
Buzăului”;
29.9. Arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
29.10. Acceptarea în turme a animalelor străine, din afara localităţii sau altele decât cele stabilite prin
prezentul Regulament;
29.11. Lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile cultivate sau pe fâneţe;
29.12. Neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;
29.13. Efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare sau mai mic decât cel stabilit prin prezentul Regulament;
29.14. Efectuarea păşunatului cu ajutorul câinilor fără jujeu, fără carnet de sănătate sau nevaccinaţi;
29.15. Depozitarea deşeurilor menajere şi/sau agrozootehnice pe păşune;
29.16. Folosirea pentru paza turmei, a câinilor din rase cu potenţial agresiv ridicat, conform legislaţiei în
vigoare sau a metişilor raselor de vânătoare;
29.17. Încălcarea oricărei alte prevederi din sau rezultată din prezentul Regulament
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Art. 30: Sancțiunile prevăzute de art. 29 din prezentul Regulament se vor aplica de Primarul comunei Vama
Buzăului și de către împuterniciți ai acestuia, inclusiv de reprezentanții Postului de Poliție al comunei Vama
Buzăului.
Art. 31: Se împuternicește Asociația ,,Transhumanța Vama Buzăului” în a stabili măsuri suplimentare celor
descrise în prezentul Regulament, pentru buna desfășurare a sezonului pastoral la nivelul comunei Vama
Buzăului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN
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