
R O M A N I A
JUDETUL ALBA
COMLINA PIANU

CONSILruL LOCAL

H O T A R A R E A
nr. 39 din 30.03 .2011

Aprobarea trupurilor de pdqunat pe anul 20lI

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in gedinla ordinard

din 30.03 .2011.
Ludnd in dezbatere :

-expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre privind aprobarea trupurilor de pdgunat pe

anul 201 I ;
-raportul de specialitate 1134128.03.2011 intocmit de ing. agronom Coman Vladimir
-avizulfavorabil al comisiei pe domenii .

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. I 8/ l99l a fondului funciar,

republicat1, ale Legii nr.7212002 a zootehniei, coroborate cu prevederile art.36(1) din

Legea nr.2l5l200l privind administralia publicd locald, republicatd.
in temeiul art.45 aliniat 2 si art.ll5 aliniat I litera b) din Legea

nr.21512001 privind administralia publicd local6, republicatd.
Consiliului Local al comunei Pianu adoptd prezenta:

HOTANANE

Articolul I : Se aprobd reparti zareatrupurilor de pdgunat a comunei Pianu, astfel :

Pentru Pianu de Sus :
- in trupurile Fi,tira, Dosul lui Rata, Sirata, Cdrpinig, Grui, Colnici, Surdogi, Valea

Hotarului, corn, valea Poienilor vor piguna bovine 9i cabaline.
- in trupurile Vdratec, Mdgurd, Drdgqanu vor piguna ovinele.

incepdnd cu data de 3l martie oite pAquneazil doar in locurile numite Cdrpinig, S[rata,

Bunta; dosul Lui Rata, Vdratec.
Pentru Pianu de Jos :

- 10 ha de pdgune din Dealul de Jos sunt atribuite ciobanului Blos Gustav.

- Dealul d; ios(diferenla de suprafalI rdmasd), Dealul de Mijloc, Dealul de Sus 9i

Zdpozii sunt pentru bovinele din Pianu de Jos'
- 42hade p6gune din Margini sunt atribuite ciobanului Mirca Romulus.

- Marginildiferenfa de supiafala rdmasd) gi o parte din Corn este pentru oile din Pianu

de Jos.
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Pentru Purcire{i:
- in trupurile Mdndila, Recea,

bovine, ovine 9i cabaline.
Pentru Strungari gi Plaiuri :

Gropqoara de Pdrdu, Titiana qi Paltina vor p69una

- in Tomnatec vor Pi;una ovine.
- in jurul Strungariului vor piquna bovine.

Articolul 2 : Este interzis a"c"sul pe pdgunile proprietatea comunei Pianu a altor animale

decdt cele aflate in proprietatea cettrlenilor comunei Pianu, urmdnd ca sancliunile in cazul

incdlc6rii acestei prevederi, sd fie cele prevdzute la art.3 gi 4 de mai jos, in funclie de specia de

animale.
Articolul 3 : Se aprobd aplicarea unei sancliuni pecuniare proprietarilor de animale a cdror

animale sunt l6sateiscdpate) rdzle[e in comuna Pianu sau pdquneazd in locuri nepermise $i/sau
in perioade interzise, astfel :

- pentru bovine gi cabaline sancliunea este de20 ron/cap animal;
- pentru ovine qi caprine adulte sancfiunea este de l0 ronlcap animal;
- pentru porcine sancfiunea este de 10 tonlcap animal;
- pentru tineret sancliuneavafi de 50% din sumele/specie lcap de animal.

Articolui4 : Este interzis pdgunatul cu alte specii de animale in afard de ovine in : Drdgganu'

Margini pi Mdgura .
Se aplica urmatoarele sancliuni pecuniare, astfel :

- pentru bovine gi cabaline sancliunea este de 20 ron/cap animal;
- pentru caprine adulte sancliunea este de l0 ronlcap animal;
- pentru porcine sancliunea este de l0 ronlcap animal;
- pentru iineret sancliuneavafi de 50% din sumele/specie lcap de animal.

Articolui 5 : De ducerea la indeplinire a hotdrdrii rdspund : viceprimar Alion Dumitru , paznic

[azuni Popa Ioan, ing. Coman Vladimir, referent casier Alion Maria.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Contrase mneazd, pentru legalitate :

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
Jr.Camelia Cristina Catargiu
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