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PROIECT DE HOTANANN

privind reglementarea piqunatului pe
teritoriul municipiului Sfdntu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului SfAntu Gheorghe, in qedin([ ordinar[;
AvAnd in vedere Expunerea de motive nr.21.43912014 a primarului municipiului, dl.

Antal Arpdd-Andr6s;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr.21"49112014 al Compartimentului plquni, pdduri

din cadrul Prim[riei municipiului SfAntu Gheorghe;
AvAnd in vedere referatele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiuiui

SfAntu Gheorghe;
ln baza prevederilor Legii zootehniei nr. 7212002, republicatd, O.U.G. nr. 3412013

privind organizarea. administrarea gi exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru modifrcarea gi

completarea Legii fondului funciar nr. l8ll99l;
Avdnd in vedere parcurgerea procedurii prevdzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr.

5212003 privind transparen{a decizionalS in administratia pub1ic5, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare;

in conformitatecu prevederile aft.36 alin. (1) gi alin. (9) din Legea w.21512001 privind
adminiTralia publicd locald, republicat[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) qi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicd locald, republicat[, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare;

HorARA$rE

ART. 1. - Este interzis pagunatul animalelor in intravilanul municipiului Sf6ntu
Gheorghe, respectiv pe f6netele gi culturile agricole.

ART. 2. * Pe teritoriul administrativ al municipiului Sf6ntu Gheorghe sezonul de pdqunat

se stabilegte pentru perioada de 01 mai - 01 noiembrie a fiecdrui an calendaristic.
ART. 3. - Pdqunatul in extravilanul municipiului SfAntu Gheorghe, se poate organrza

indiferent de forma de proprietate (privatd sau publicd) a pajigtilor, cu respectarea urmdtoarelor
reguli:

a) In cazul ovinelor qi caprinelor pdqunatul se poate efectua exclusiv pe pajiqtile aflate in
proprietatea privatd a municipiului Sffintu Gheorghe, pe cele aflate in rezerya Comisiei locale
pentru stabilirea dreptului de proprietate privat[ asupra terenurilor, respectiv in satele Chilieni qi

Coqeni;
b) in cazul bovinelor pSgunatul pe specii de animale se va efectua dupd cum urmeazd:

i. - la o distan{d de 500 de metri de perimetrul construibil al municipiului, mai pufin la latura
nordici a strdzii Borviz, unde limita este de 100 de metri de la perimetrul construibil;
2. - in satele apa(indtoare Chilieni qi Cogeni: la o distanfd de 50 de metri de la perimetrul
construibil al municipiului.

ART. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotdr6ri se sancfioneazd cu amendd
contraven(ional6, dupS cum urmea'zd.:

a) nerespectareaperimetrului de pdqunat de ia 1.500-25"000 lei
b) nerespectarea perioadei de piqunat: 1.500-25.000 lei.
ART. 5. - Constatarea contravenliilor qi apiicarea sanc{iunilor se fac de citre agentii

Poliliei locale Sffintu Gheorghe.



ART. 6. - Prevederile prezentei hotdrAri referitoare la contravenlii se completeaz[ cu

dispoziliile O.G. nr. 2l2OOl privind regimul juridic al contravenliilor, aprobatd cu modificari

gi complet[ri prin Legea nr. 180/2002, cu modificirile qi complet[rile ulterioare.

ART. 7. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinleazd

administratorul public al municipiului Sfdntu Gheorghe 9i Polilia Locald a Municipiului
Sfdntu Gheorghe.
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