ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MERESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 38/2018
privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la
organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de
pe raza administrativ-teritorială al comunei MEREȘTI

Consiliul Local al comunei Merești,Judeţul Harghita,
Luând act de,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la
organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza
administrativ-teritorială al comunei MEREȘTI inițiat de primarul comunei Merești,
Expunerea de motive a primarului Nr. 1235/27.09.2018, precum şi avizul
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Merești, Raportul de
specialitate al compartimentului de resort Nr.1241/27.09.2018, Proces verbal de
afișare nr. 1222/25.09.2018
Având în vedere prevederile:
Art. 36 alin. (2), lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 3, lit. b), art.5, alin. (1), art.6 alin. (5), art. 14, art. 15 din OUG nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991republicată,
Legea nr.72/2002, Legea zootehniei ,cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile H.G. nr.940/2002, privind Normele metodologice de aplicare a
Legii zootehniei nr.72/2002, precum şi prevederile art.53 din Legea nr.46/2008 Codul
Silvic,cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 4, art. 5, art. 12 din anexa la HG nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal cu modificările ulterioare,
Cu respectarea dispoziţiilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă „Regulamentul comunal” cu privire la organizarea
păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativteritorială al comunei Merești” conform anexei care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art.2.- Solicitarea terenurilor pentru păşunat se efectuează de către preşedintele
asociaţiei crescătorilor de bovine, preşedintele asociaţiei crescătorilor de ovine,
reprezentanţii grupurilor de gospodari sau de către şefii de stână.
.
Art.3. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 noiembrie
2018. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă toate reglementările
anterioare în vigoare referitoare la regimul de păşunat pe teritoriul comunei Merești.
Art.4.– Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei D-ul Tikosi Laszlo şi viceprimarului Rigo Mihaly.
Art.5. – Hotărârea se comunică primarului şi viceprimarului comunei Merești
şi la Instituţia Prefectului Judeţul Harghita.
Merești la data de 25 octombrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BARTALIS ZSOLT
L.S., s.s.- indescifrabila

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
GOLICZA GYONGYI
s.s.- indescifrabila

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MERESTI
CONSILIUL LOCAL
Nr.1235/27.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la
organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe
raza administrativ-teritorială al comunei MEREȘTI

Zootehnia constituie în continuare o preocupare primordială pentru o
parte însemnată a locuitorilor din COMUNA Meresti. Utilizarea raţională a
pajiştilor şi păşunilor precum şi crearea unui cadru uniform la nivel local a
normelor de păşunat a impus necesitatea elaborării Proiectului de hotărâre
alăturat.
Proiectul de hotărâre cuprinde reglementări privind regimul de păşunat,
obligaţiile părţilor implicate în desfăşurarea sistemului de păşunat precum şi
sancţiunile ce se aplică în cazul încălcării prevederilor legale.
Baza legală se regăseşte în Legea nr. 72/2002, Legea zootehniei,cu
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 940/2002, privind Normele
metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002 și în Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere cele relatate de mai sus propun spre aprobare prezentul
proiect de hotărâre.

Inițiator,
Primar,
TIKOSI LASZLO
L.S.,s.s.- indescifrabila

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MERESTI
CONSILIUL LOCAL
Nr.1241/27.09.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire
la organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe
raza administrativ-teritorială al comunei Merești

Zootehnia constituie în continuare o preocupare primordială pentru o
parte însemnată a locuitorilor din comuna Merești. Utilizarea raţională a
pajiştilor şi păşunilor precum şi crearea unui cadru uniform la nivel
microregional pentru normele de păşunat a impus necesitatea elaborării unui
Regulament comunal în acest domeniu.
Regulamentul comunal elaborat tratează normele privind regimul de
păşunat, obligaţiile părţilor implicate în desfăşurarea sistemului de păşunat
precum şi sancţiunile ce se aplică în cazul încălcării prevederilor
Regulamentului.
Sediul material al prezentului Regulament se regăseşte în Legea
nr.72/2002, Legea zootehniei,cu modificările şi completările ulterioare, H.G.
nr.940/2002, privind Normele metodologice de aplicare a Legii zootehniei
nr.72/2002, precum şi în Legea Nr.46/2008 Codul Silvic, HG nr. 1064 din 11
decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările
și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu
modificările şi completările ulterioare
Având în vedere cele relatate de mai sus precum şi importanţa deosebită a
proiectului propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Merești, la data de 27 septembrie 2018

Sorbán Vencel
Referent agricol
L.S.,s.s.- indescifrabila

Comuna Merești
Consiliul Local
Regulament comunal
Privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a
păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Merești

CAP. I PRINCIPII GENERALE
Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile
deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat precum şi reguli de
exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe teritoriul administrativ al comunei
Merești.
Art.2 Regulamentul stabileşte obligaţiunile deţinătorilor de animale,
persoane fizice şi juridice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Merești,
privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la Biroul agricol din
cadrul Primăriei, precum şi alte drepturi şi obligaţiuni legate de deţinerea
animalelor.
CAP. II ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI
Art.3 Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de
deţinere a animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor
prezentului regulament.
Art.4 (1)Păşunatul se efectuează pe păşunile aflate în proprietatea privată a
comunei, a composesoratelor pe baza unui contract de păşunat care este
întocmit conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Pe baza solicitărilor bine justificate, cu aprobarea Primăriei Merești se poate
organiza păşunatul şi pe fâneţele montane neutilizate pentru cosit, dacă există
acordul în scris al proprietarilor, iar efectivul de animale nu depăşeşte limitele
stabilite de lege, adică echivalent cu o vacă furajeră la hectar.
(3) Pe tot timpul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit
prin contractul de păşunat.
(4) Modelul contractului de păşunat prin anexa nr.1 face parte integrantă din
prezentul Regulament.
Art.5 Deţinătorii de bovine, ovine şi cabaline pot solicita pentru sezonul de
păscut terenuri din păşunile existente pe raza comunei Merești.
Art.6 Solicitarea terenurilor pentru păşunat se efectuează de către preşedintele
asociaţiei crescătorilor de bovine, preşedintele asociaţiei crescătorilor de ovine,
reprezentanţii grupurilor de gospodări sau de către şefii de stână.

Art.7 Solicitarea trebuie depusă în scris la viceprimarul Merești până la dat de
01 martie al anului în care se organizează păşunatul.
(2)În cazul închirierii de terenuri de la proprietari particulari şi composesorate,
la solicitarea depusă la Primărie se va anexa contractul încheiat cu proprietarii
terenurilor.
Art.8 Pe baza actelor depuse şi după verificarea acestora viceprimarul emite
o Autorizaţie de păşunat pentru terenurile solicitate. Modelul autorizaţiei prin
anexa nr.2 face parte integrantă din prezentul Regulament.
Art.9 Regulile de pășunat:
- Sezonul de pășunat începe la data de 24.04. și durează până la
01.10. a fiecărei ani, pentru bovine și cabaline, după data de
01.10 a fiecărei ani bovinele și cabalinele pot părăsi pășunile
- Sezonul de pășunat pentru ovine și caprine începe la data de
24.04. a fiecărei ani și se termină la 15.10. a fiecărei ani, după
data de 15.10. a fiecărei ani ovinele și caprinele pot părăsi
pășunile
- Este interzis orice fel de pășunat pe terenurile agricole ( arabil,
făneață, pășune) de la data de 01.01-24.04. a fiecărei ani
Art.10, (1) Părăsirea locului desemnat pentru păscut este interzisă înainte de
data 01 octombrie al anului în curs pentru bovine și cabaline, 15 octombrie al
anului de curs pentru ovine și caprine, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) În cazul în care datorită secetei, pe trupul de păşune stabilită în
contract , se manifestă lipsa de apă şi a hranei. În acest caz se va
adresa Primăriei pentru modificarea autorizaţiei de păşunat cu
consemnarea noului amplasament. Acest demers trebuie precedat
de un raport întocmit de o comisie format din viceprimarul
comunei, reprezentantul proprietarului de păşune şi reprezentantul
proprietarilor de animale.
b) După 01 octombrie turmele, a căror păşune se situează în mijlocul
fondului forestier sau în imediata apropiere de acestea, pot părăsi
locul desemnat cu anunţarea prealabilă a viceprimarului pentru
desemnarea unui nou loc de păşunat.
(2)De asemenea deţinătorii de păşuni pot solicita de la chiriaşi
depunerea unor garanţii băneşti de bună gestiune a păşunilor.
Art.11 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie
contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor cap.V. din prezentul
Regulament

CAP. III OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE
Art.12 Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu
domiciliul sau reşedinţa în comuna Merești, sunt obligaţi:
a) să înregistreze la Biroul agricol efectivele de animale;

b) să actualizeze datele declarate la Biroul agricol în cazul în care s-a
schimbat numărul efectivelor de animale;
c) să înregistreze animalele conform OUG 127/2003, OUG 49/2006,
L 514/2006;
d) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în autorizaţia de
păşunat;
e) să nu lase nesupravegheate animale pe păşune;
f) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost
găsit în afara terenului desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore.
CAP. IV OBLIGAŢIILE PĂSTORILOR ŞI RESPONSABILILOR DE
TURME
Ar.13 Responsabilii de turme sunt obligaţi:
g) să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor, conform
prevederilor prezentului Regulament;
h) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi
amplasamentul de păşunat;
i) răspunde material pentru pagubele produse de animalele lăsate la
grija lui;
j) răspunde material pentru pagubele produse de animale din
neglijenţa angajaţilor săi;
k) răspunde material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate
la grija lui;
l) are obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţiri pe trupurile de
păşune primite în administrare după cum urmează:
- curăţirea suprafeţelor de păşuni de buruieni
- nivelarea muşuroaielor
- strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe păşunea închiriată
- schimbarea coşarelor din trei în trei zile
CAP. V OBLIGAŢIILE CONSILIUL LOCAL
Art.14 Să emite în termen de 10 zile de la înregistrare autorizaţia de păşunat
în cazul în care toate formalităţile şi demersurile corespund prevederilor
prezentului Regulament.
Art.15 Să acordă sprijin prin compartimentul agricol de specialitate în
evaluarea pagubelor produse de animale.
Art.16 Să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile
prezentului Regulament.
CAP. VI SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art.17 În spiritul prezentului Regulament coroborat cu prevederile Legii
nr.72/2002, Legea zootehniei constituie infracţiune următoarele fapte:
- distrugerea unor loturi semincere prin păşunat, cosit sau pe alta cale
se pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani.

Art.18 În spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii următoarele
fapte:
a.- începerea păşunatului fără contractul de păşunat aprobat de
Primărie şi autorizaţie de păşunat emis de Primărie;
b.- nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin
contractul de păşunat;
c) nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasamentului
stabilit înainte de data stabilită prin prezentul Regulament;
d) acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei) fără
aprobarea autorităţilor locale;
e) lăsarea nesupravegheat a animalelor pe terenurile cultivate;
f) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea
şi înregistrarea animalelor;
g) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit în
autorizaţia de păşunat.
Art.19 Comiterea faptelor prevăzute în art. 20 literele a), b) şi c) la prezentul
Regulament constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 1000-2500
lei, faptele prevăzute la art.20, literele d), f) şi g) se sancţionează cu amendă de
500-1500 lei.
Art.20 (1)Animalul nesupravegheat, depistat pe terenurile cultivate, va fi
mânat de către persoana (sau persoanele) care l-a depistat spre un loc desemnat
în acest sens , iar proprietarului se va aplica o sancţiune sub formă de taxă de
gloabă după cum urmează:
- cabaline, bovine adulte 1500 lei
- mânji şi viţei 150 lei
- ovine, caprine 20 lei
- porcine 30 lei
(2) Dacă proprietarul animalului reţinut nu se prezintă pentru achitarea taxei
de gloabă în timp de 24 ore, animalul va fi valorificat prin abator specializat,
iar contravaloarea va intra în bugetul local al comunei.
(3) Vânzarea animalelor se va face de către o comisie desemnată de primarul
comunei prin dispoziţie. Din comisie vor face parte două persoane din aparatul
de specialitate al primarului şi trei consilieri.
(4)Persoana care a efectuat gloaba va primi 50% din amenda aplicată
proprietarului animalului. Sancţiunile se aplică de către persoana desemnată de
către primarul comunei şi de către lucrătorii postului de poliţie Merești.
Art.21 Neîndeplinirea obligaţiilor de către păstori şi responsabilii de turme,
prevăzute la art.15 din prezentul Regulament se pedepseşte cu amendă cuprinsă
între 1000-2500 lei.
Art.22 Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.21,22 şi23 din prezentul
regulament se aplică de către organele de specialitate ale Primăriei Merești
numiţi prin dispoziţia primarului comunei precum şi organele de poliţie.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.23 (1)La propunerea primarului consiliul local poate transforma
cuantumul contravenţiei constatate în zile muncă în folosul comunităţii.

(2) Valoarea unui zile muncă se calculează luându-se ca bază de referinţă
salariul minim pe economic valabil la aceea dată.
(3) Amenzile se fac venit la bugetul local.
Art.24 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre ale consiliului
local.
PREŞEDINTE
BARTALIS ZSOLT

SECRETAR
GOLICZA GYÖNGYI

L.S.,s.s.- indescifrabila

s.s.- indescifrabila

CONTRACT
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNILOR PENTRU PĂŞUNAT
NR. ______ DIN __ . __ . 201_ .

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între_____________________________________________________ cod fiscal/
CNP __________________________ sediul/domiciliul ___________________ str. ____
_______________ nr. _______ judeţul ________________ cod poştal _______________
nr. telefon _________________ cont virament __________________________________
deschis la ________________________ reprezentant(ă) prin ______________________
în calitate de proprietar
şi
________________________________________________________ cod fiscal/ CNP
__________________________ sediul/domiciliul ___________________ str. ____
_______________ nr. _______ judeţul ________________ cod poştal _______________
nr. telefon _________________ cont virament __________________________________
deschis la ________________________ reprezentant(ă) prin ______________________
în calitate de beneficiar
s-a încheiat următorul contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Închirierea suprafeţei de _________ ha din păşunea _________________
_____________________________________________________________________
parcela _____________________ pentru păşunatul următoarelor animale:
a). ______________________ bovine şi a cabaline adulte;
b). ______________________ tineret bovin şi cabaline de 1-2 ani;
c). ______________________ ovin şi caprine peste 1 an;
d). ______________________ tineret bovin şi cabalin de 1 an;
e). ______________________ tineret ovin şi caprin sub 1 an;
f). ______________________ porcine peste 6 luni;
g). ______________________ tineret porcin sub 6 luni;
Art.2. Păşunatul începe la data de ___ . ___ . 201__ . şi încetează la data de ___
.___ . 201__ .
III.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.3. Proprietarul păşunii se obligă:
a). să delimiteze prin marcaje şi să predea, pe bază de procese verbale, suprafaţa de
păşune închiriată, împreună cu fondurile fixe aferente(dacă este cazul);
b). să stabilească şi să marcheze vizibil căile de acces către păşune închiriată pentru
animale şi vehicule;
c). să facă împreună cu beneficiarul, instruirea personalului pe pază a turmei sau
cirezii privind efectuarea păşunatului şi îngrijirea fondurile fixe, precum şi cu
privire la respectarea Regulamentului comunal de păşunat.

Art.4. Beneficiarul se obligă:
a). să se prezinte şi să participe, împreună cu proprietarul păşunii, la predarea-primirea
suprafeţei de păşune închiriată, la data stabilită de comun acord;
b). să introducă la păşunat numărul şi speciile de animale prevăzută în contract pe
păşunea închiriată;
c). să îngrijească şi să păstreze în buna stare fondurile fixe puse la dispoziţie pe
păşunea închiriată de proprietarul păşunii;
d). să execute, din iniţiativă proprie sau la cererea proprietarului păşunii, lucrările de
întreţinere a păşunii; împrăştierea muşuroaielor şi distrugerea vegetaţiei
nefolositoare, strânsul pietrelor, gunoaielor şi cioatelor, greblatul păşunii.
e). să deţină la fiecare stână sau cireadă numărul maxim de câini însoţitor admişi
potrivit reglementărilor în vigoare, vaccinaţi antirabic şi cu jujeu reglementar;
f). să predea proprietar direct al păşunii, la sfârşitul sezonului de păşunat, pe bază de
proces-verbal, păşunea închiriată şi toate fondurile fixe încredinţate pe durata
contractului, în bună stare;
g). să păşuneze numai pe suprafaţa de păşune închiriată şi să circule cu animale şi
vehicule pe căile de acces stabilite de către proprietarul direct al păşunii prin
proces-verbal de predare-primire a păşunii închiriate.
h). să execute la timp şi în condiţii corespunzătoare lucrările de îmbunătăţire a
păşunilor;
i). să mute porţiile de târlire la 3 zile şi să împrăştie pe păşune gunoiul rezultate de la
locurile de odihnă ale animalelor.
IV. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ DE PĂŞUNAT
Art.5. Beneficiarul se obligă, să achite, prin dispoziţie de plată sau în numerar, taxa
de păşunat stabilită proprietarului păşunii pentru animalele prevăzute în prezent contract,
calculată potrivit prevederilor legii.
Art.6. La închirierea contractului beneficiarul se obligă să facă dovada asigurării
mijloacelor financiare prin: achitarea taxei de păşunat înaintea învoirii animalelor la
păşunat.
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale, părţile datorează penalităţi prevăzute în Codul fiscal, precum şi despăgubiri în
vederea acoperirii prejudiciilor cauzate din culpă, în măsura în care nu au fost acoperite în
întregime prin plata penalităţilor.
VI. ALTE CLAUZE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
VII. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte una pentru fiecare parte
semnatară.
PROPRIETARUL
______________________

BENEFICIARUL
___________________

VIZAT PRIMĂRIA COMUNEI MEREȘTI
__________

P R I M Ă R I A C O M U N E I MEREȘTI
537195 MEREȘTI NR.144, judeţul Harghita, România
HOMORÓDALMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
537195, HOMORÓDALMÁS 144 szám, Hargita megye, Románia
Tel/fax: 00-40-266-220688
e-mail: comuna.meresti@yahoo.com

Autorizaţie de păşunat
Legeltetési engedély
Având în vedere solicitarea nr. ___/ _____ înaintat de
________________________________
domiciliat
în
__________
___________________ având actul de identitate _____________________.
Luând în considerare contractului de păşunat încheiat la data de __________
şi vizat de primarul comunei Merești prin prezenta se autorizează păşunatul pe
trupurile
de
păşune
/
fâneţe
identificate
cu
nr.
cadastral
_______________________________________________ , având o suprafaţă
de _____________ ha.
Păşunatul pe amplasamentul autorizat se desfăşoare conform şi în limitele
stabilite prin Hotărârea consiliului local.
Efectivul maxim de animale pe care se poate păşuna pe suprafaţă încheiată este
de _______________________________________________________.
Nerespectarea prevederilor regulamentului comunal de păşunat atrage după
sine revocarea autorizaţiei şi aplicarea sancţiunii conform celor stabilite în
Hotărârea consiliului local privind organizarea păşunatului pe anul_______
Merești, la data de_____________/______
RIGÓ MIHÁLY
Viceprimar

