ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI,
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA
nr. 13 din 23 februarie 2012
privind organizarea, administrarea şi folosirea
păşunilor de pe raza comunei Podoleni, în anul 2012

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor;
- prevederile Ordinului nr. 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
pe termen mediu şi lung, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul compartimentul de resort şi avizul comisiei de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
ART. 1
Se aprobă Planul de exploatare a păşunilor de pe raza comunei Podoleni în anul
2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
(1) Se stabilesc tarifele de păşunat pentru anul 2012, pe specii de animale şi
categorii de vârstă, după cum urmează:
- bovine adulte: 30 lei;
- tineret bovin: 20 lei;
- cabaline adulte: 40 lei;
- tineret cabalin: 20 lei;
- ovine şi caprine: 7 lei.
(2) Tarifele de păşunat prevăzute la alin. (1) sunt datorate de către crescătorii de
animale utilizatori ai suprafeţelor de păşune disponibile, care nu au încheiat contract de
concesiune.
ART. 3
Se stabilesc datele de 10 mai 2012 şi 10 octombrie 2012 pentru intrarea
animalelor la păşunat şi respectiv scoaterea animalelor de la păşunat.
ART. 4
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Archip

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al comunei Podoleni nr. 13 din 23 februarie 2012

PLAN DE EXPLOATARE
a păşunilor de pe raza comunei Podoleni, în anul 2012

Păşunea aparţinând domeniului privat al comunei Podoleni are o suprafaţă totală de 389,57 ha
şi se compune din următoarele trupuri:
1. COASTA PĂDURII : 65,85 ha;
2. MĂLĂIŞTE : 42,63 ha;
3. COASTA ŞIPOŢELULUI: 25,58 ha;
4. GROAPA LUI DUMITRU: 6,33 ha;
5. REZERVĂ: 18,00 ha;
6. FUIBA: 125,38 ha;
7. LUNCĂ: 95,77 ha;
8. LA DUZI: 10,03 ha.
În urma analizelor efectuate în anul 2011 asupra covorului ierbaceu şi a capacităţii productive a
fiecărui trup de păşune, s-au constatat următoarele:
 Trupul de păşune Coasta Pădurii – suprafaţa de 55,85 ha este destinată pentru păşunatul
bovinelor. Pot fi introduse la păşunat un număr de 140 vaci, reprezentând 140 U.V.M. Pentru
suprafaţa de 10 ha se propune concesionarea prin licitaţie publică pentru păşunatul bovinelor.
 Pe Mălăişte – pot fi introduse la păşunat un număr de 110 vaci.
 Păşunea Coasta Şipoţelului - se propune concesionarea prin licitaţie publică pentru păşunatul
ovinelor. Suprafaţa de 5 ha este concesionată de domnul Roşu Nicolaie prin contractul nr.
796/26.04.2011. Suprafaţa de 20,58 ha este propusă pentru concesionarea prin licitaţie publică
pentru păşunatul ovinelor.
 Trupul de păşune Groapa lui Dumitru – concesionată de domnul Roşu Nicolaie, crescător de
animale, contract de concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 29/21 mai 2009.
 Trupul de păşune Rezervă - concesionată de domnul Roşu Nicolaie, crescător de animale,
contract de concesiune nr. 797/26.04.2011.
 Pe Fuiba
- suprafaţa de 18 ha concesionată de domnul Timaru Ioan, contract nr. 728/26.04.2011;
- suprafaţa de 30 ha concesionată de domnul Roşu Nicolaie, contract nr. 641/26.4.2011;
- suprafaţa de 15 ha concesionată de domnul Stoica Vasile, contract nr. 708/26.04.2011;
- suprafaţa de 20 ha concesoionată de domnul Stan Constantin, contract nr. 631/26.04.2011;
- suprafaţa de 42,38 ha este destinată pentru păşunatul bovinelor.
 Trupul de păşune Luncă
- se propune concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 15 ha pentru păşunatul
ovinelor;
- suprafaţa de 80,77 ha va fi destinată păşunatului bovinelor. Vor putea fi introduse la
păşunat un număr de 180 de vaci.
 Trupul de păşune La Duzi – destinat păşunării bovinelor. Pot păşuna un număr de 25 vaci.
Terenurile evidenţiate ca păşuni se folosesc în exclusivitate pentru păşunatul animalelor ce aparţin
locuitorilor din comună.
Pentru îmbunătăţirea păşunilor de pe raza comunei sunt necesare două tipuri de lucrări, şi anume
lucrări de suprafaţă ce au ca rezultat creşterea considerabilă a producţiei de masă verde pe unitate de
suprafaţă şi lucrări radicale care se materializează prin supraînsămânţări şi arături urmate de
reînsămânţări.
Lucrările de suprafaţă absolut necesare pentru realizarea unei producţii de masă verde mai
ridicată constau în:
 Curăţarea şi nivelarea pajiştii;
 Defrişarea mărăcinilor şi lăstărişurilor dăunătoare;

 Fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi chimice, cele din urmă constând în 200 kg de
nitrocalcar/ha.
În scopul întreţinerii păşunilor se impun o serie de măsuri cum ar fi:
 Interzicerea intrării animalelor la păşunat înainte de 10 mai;
 Aplicarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi tarlale;
 Mutarea săptămânală a târlelor şi lunară a stânilor;
 Evitarea păşunatului pe timp ploios sau după ploi mai mari de 20 l/m2.
În scopul utilizării eficiente a păşunilor de pe raza comunei, asociaţiile crescătorilor de animale
legal constituite şi crescătorii de animale persoane fizice vor depune o cerere la consiliul local, prin
care vor solicita concesionarea unor suprafeţe de pajişti.
Utilizatorii de pajişti care încheie contracte de concesiune trebuie să îndeplinească minim
următoarele condiţii:
- să fie înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;
- să prezinte un program de păşunat pentru perioada preluării în folosinţă a suprafeţei de pajişti
solicitată. Programul va cuprinde respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal după fiecare
ciclu de păşunat, măsurile ce trebuie respectate de crescători la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu
privire la curăţarea păşunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului de apă,
modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitare veterinare obligatorii. ;
- să asigure întreţinerea corespunzătoare a păşunilor, în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului
de producţie, prin efectuarea lucrărilor de întreţinere (distrugerea muşuroaielor, curăţarea de pietre,
mărăcini, combaterea buruienilor), precum şi lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte chimice organice şi
organice) ;
Lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către
crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul
de concesiune.
Crescătorii de animale care nu au încheiate contracte de concesiune vor avea următoarele
obligaţii:
- să achite tariful de păşunat;
- să execute lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a păşunilor constând într-un număr de 2
zile/U.V.M. Lucrările vor consta în: distrugerea muşuroaielor, curăţarea de pietre, mărăcini,
eliminarea buruienilor toxice;
- pentru volumul de muncă neefectuat de crescătorii de animale, se stabileşte o valoare de
debit de 25 lei/zi, sumele debitate şi încasate urmând a fi folosite pentru plata lucrărilor
efectuate cu alte persoane;
Deţinătorii de animale care nu-şi vor respecta obligaţiile ce decurg din învoirea animalelor la
păşunat vor fi excluşi de la folosinţa păşunilor până la îndeplinirea obligaţiilor respective.
Gospodărirea păşunilor, organizarea şi efectuarea lucrărilor de curăţire şi defrişare, lucrărilor
de fertilizare cu îngrăşăminte intră în răspunderea directă a viceprimarului comunei Podoleni.

ÎNTOCMIT:
Viceprimar,
Petru Iftime

