ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.728 din 21.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea organizării păşunatului în teritoriul administrativ al comunei
Cucuteni , pentru anul 2011
Având în vedere prevederile art.18 din Legea nr. 72/2002 a zootehniei ,
administrarea pajiştilor comunale, intră în atribuţiile consiliilor locale, care vor stabili în
răspunderea directă a primarilor executarea prevederilor cuprinse în amenajamentele
pastorale şi în planurile anuale de exploatare a pajiştilor de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale .
Pentru faptul că suprafaţa de păşune a comunei nu a fost scoasă la concesiune
motivat de faptul reducerii suprafeţei de păşune pentru efectivele de animale existente
pe raza comunei şi a neadoptării hotărârii de concesiune cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi - propun consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre cu
privire la aprobarea planului anual de exploatare a păşuni şi nestabilirea taxei de păşunat
pe cap de animal .
Anexez proiectul de hotărâre pentru discutare,avizare şi aprobare .

PRIMAR ,
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.762 din 23.03.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre
în vederea organizarării păşunatului în 2011 pe raza comunei Cucuteni

Potrivit solicitării a domnului primar al comunei , privind stabilirii unor măsuri de
păşunat pentru anul 2011, precum şi organizarea păşunatului în teritoriul administrativ
al comunei Cucuteni , compartimentul agricol emită prezenta raport de specialitate.
Propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre, privind stabilirii unor
măsuri pentru păşunat în anul 2011 , precum şi organizarea păşunatului în teritoriul
administrativ al comunei Cucuteni conform prevederilor legale .

22.03.2011
Compartimentul agricol

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI ÎN ANUL 2011
PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI CUCUTENI
Primarul comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ,
Având în vedere prevederile art. 17 şi 18 din Legii nr-. 72/2002 –Legea zootehniei , cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările
şi complşetările ulterioare ;
În temeiul art. 45 al.(6) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale
,republicată cu modificările şi completările ulterioare , emite următorul ,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea păşunatului în anul 2011 potrivit Planului de
măsuri prevăzut în anexă , care face parte integrantă din prevederile prezentei .
Art.2. Pentru anul 2011 nu se percep taxe de păşunat . Administrarea suprafeţei de păşune
comunală se realizează de comisia constituită la pct..2 al Planului de măsuri aprobat prin art.1 al
prezentei .
Art.3. Se mandatează dl. Perju Marcel – agent agricol , să depună cererea de plată la
A.P.I.A. , în campania 2011 pentru pajiştile comunale aflate în administrarea comunei pentru
care nu au fost încheiate contracte de arendare, concesionare,închiriere şi pentru care nu se
încasează taxe de păşunat .
Art.4. Se aprobă modelul contractului de păşunat, ce va fi încheiat între viceprimarul
comunei - ca reprezentant legal si organizatorii de stâni sau delegaţii crescătorilor de animale ,
prevăzut în anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS
Site-ul Web: www.primariacucuteni .ro
E-mail secretar@primariacucuteni .ro
Tel/Fax 0232 / 717007
H O T Ă R Â R E A NR._21 din 29 martie 2011
privind organizarea păşunatului în anul 2011
pe teritoriul administrativ al comuna Cucuteni
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2011 ,
conform dispoziţiei primarului comunei nr. 248 din 23 martie 2011 şi a convocatorului nr. 758 din 23.03.2011 ;
Având în vedere Nota de fundamentare iniţiată de primarul comunei prin care stabileşte modalitatea
juridică de folosire a păşunilor,aflate în proprietatea privată a comunei ;
Având în vedere prevederile art.18 din Legea nr. 72/2002 _Legea zootehniei , cu modificările şi
completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice , cu modificările şi cpompletările
ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi nationale directe complementare, care se acorda în agricultură începând cu anul 2007, şi
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură;
Având în vedere prevederile .art. 5 din Ordinul M.A.D.R. nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi
plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediu şi zone defavorizate;
Având în vedere Ordinul nr. 226 / 2003 al. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel
national, pe termen mediu si lung ;
Având în vedere raportul de specialitate a compartimentului agricol ;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Planului de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului în anul 2011
prevăzut în anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prevederile prezentei .
Art.2. Pentru anul 2011 nu se percep taxe de păşunat . Administrarea suprafeţei de păşune comunală se
realizează de comisia constituită la pct.2 al Planului de măsuri aprobat prin art.1 al prezentei .
Art.3. Se mandatează dl. Perju Marcel – agent agricol , să depună cererea de plată la A.P.I.A. , în
campania 2011 pentru pajiştile comunale aflate în administrarea comunei pentru care nu au fost încheiate
contracte de arendare, concesionare,închiriere şi pentru care nu se încasează taxe de păşunat
Art.4. Se aprobă modelul contractului de păşunat, ce va fi încheiat între viceprimarul comunei - ca
reprezentant legal al comunei si organizatorii de stâni sau delegaţii crescătorilor de animale , prevăzut în
anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică în termen legal, primarului şi viceprimarului comunei, Instituţiei
Prefectului pentru verificarea legalităţii şi se va afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Cotoc Ioan

CONTRASEMNAT
SECRETAR
Rusu Gica

Adoptată în şedinţa din data de 29.03.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Anexa nr. 1 la hotărârea nr_____/29.03.2011
PLAN DE MĂSURI PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PĂŞUNATULUI ÎN ANUL 2011
1.Pentru punerea în valoare a pajistilor şi folosirea optima a acestora se va asigura încheierea
unui numar optim de contracte de pasunat. .
2 .În vederea organizării în condiţii optime a păşunatului , desfăşurării activităţii de păstrarea
integrităţii păşunii comunale, întreţinerea, efectuarea lucrărilor de ridicare a potenţialului productiv
al păşunilor se constituie comisia de administrarea păşunii , în următoarea componenţă ;
1. Cotoc Ioan - viceprimar
2. Perju Marcel – agent agricol
3- Agache Teişor - consilier
4. Miron Vasile
- consilier
5 Bârzu Gheorghe – consilier
6.Stupcanu Viorel - consilier
7. Felecanu Jănică - consilier
3. Păşunatul se va organiza pe specii de animale şi parcele conform repartiţiei, ţinându-se cont
de efectivele de animale din gospodăriile locuitorilor comunei, înregistrate în evidenţele
registrului agricol. astfel :
Sat Cucuteni
- 284 ovine - păşunea Imaş
- 68 bovine – păşunea Coasta nucului , Dîmburi,Coasta Coşărului
- 62 cabaline – păşunea După Cier , Cioara , Pe deal (după sat-Niţoaia)
Sat Băiceni
307 ovine - păşunea La grajd+ La saivane
42 bovine şi 26 cabaline - păşunea Toloacă
Sat Bărbăteşti
203 ovine – păşunea Pe deal + haţaş +Rediu
76 bovine şi 31 cabaline -păşunea La baltă
Sat Săcăreşti
279 ovine şi 43 cabaline – păşunea Valea Oarzei
66 bovine – păşunea Dijmă
4. Perioada de păşunat se stabileşte 1 mai - 15 noiembrie 2011

În perioada 15 noiembrie – 30 aprilie a fiecărui an, pe teritoriul comunei se instituie perioada de
stabulaţie, hrana animalelor urmând a fi asigurată de către toţi proprietarii de animale din baza
furajeră constituită în acest sens. Pe întreaga perioadă de stabulaţie, păşunatul este interzis.
5.Amenajarea stânilor se va face numai în baza aprobării primarului şi a medicului veterinar, dacă
vor fi îndeplinte următoarele condiţii:
- să se solicite în scris locul unde intenţionează să se amplaseze stâna;
- să fi încheiat contractul de păşunat în termen legal;
- să prezinte tabelul cu numărul de animale pe proprietari;
- să nu fi primit animale la păşunat din alte localităţi;
- să aibă acordul scris al medicului veterinar, în ceia ce priveşte sănătatea animalelor.
- să facă dovada achitării debitelor la bugetul local ;

6.Se vor lua măsuri de asigurarea apei potabile pe toată perioada de păşunat, în cantitate
suficientă pentru animale prin amenajarea de adăpători , întreţinerea celor existente .
7.Se va administra îngrăşăminte chimice pe păşunea din satele comunei după cum urmează
Cucuteni –suprafaţa de 120 ha cu 12 t îngrăşăminte cu 172 UVM
Băceni - suprafaţa de 68 ha cu 8 t îngrăşăminte cu 117 UVM
.Bărbăteşti -suprafaţa de 46 ha cu 7 t îngrăşăminte cu 180 UVM
Săcăreşti - suprafaţa de 80 ha cu 11 t îngrăşăminte cu 200 UVM
8. Se va organiza efectuarea curăţirii islazului înainte de învoirea animalelor la păşunat , precum
şi în timpul păşunatului ori de câte ori este necesar, cu aportul crescătorilor de animale care
folosesc păşunea .
9 Lucrările necesare pentru întreţinerea păşunii precum şi pentru asigurarea unui păşunat de
calitate vor fi efectuate din banii încasaţi drept subvenţie pe unitatea de suprafaţă .
10. Medicul veterinar va organiza acţiuni de verificare a stării de sănătate a animalelor înainte de
iesirea acestora la păşunat,eliberând tabele nominale cu proprietarii de animale sănătoase şi
eventual bolnave. Pentru bovinele cu reacţii la tuberculază şi leucoză , se vor lua măsurile
stabilite prin actele normative în vigoare de către medicul veterinar al localităţii .
11 În vederea evitării păşunatului execiv se aprobă păşunatul raţional pe parcele .
Comisia de administrare a păşunei , ajutată de cadrele de la Postul de Poliţie atunci când este
cazul , vor efectua controale periodice la stânile organizate pe teritoriul comunei , în scopul
depistării animalelor ce nu aparţin cetăţenilor comunei . Animalele pentru care nu se face
dovada că aparţin cetăţenilor din comună vor fi ridicate în custodia Consiliului Local. Restituirea
animalelor aflate în custodie se va face persoanei care face dovada proprietăţii, după achitarea
unei taxe de gloabă de 200 lei. Nerevendicarea animalelor aflate în custodie în termen de 3
(trei) zile dă dreptul autorităţilor locale să procedeze la valorificare acestora .
Această clauză va fi trecută în mod expres şi în contractul de păşunat .

12. Păşunatul este permis numai în locul atribuit si nominalizate prin Hotărârea Consiliului Local
şi contractul de păşunat .
13. Se interzice cu desăvârsire păşunatul animalelor sau lăsarea acestora nesupravegheate pe
străzi,în faţa casei sau în alte locuri decât cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local.
14. Se interzice păşunatul răsleţ, neorganizat, pe terenul neagricol , cai de acces , drumuri de
exploatare , malurille cursurilor de apă precum şi păşunatul animalelor pe timp de noapte
15 Se interzic construcţiile pe păşunea comunală , în conformitate cu Legea nr.50/1991
republicată cât şi depozitarea materialelor de orice fel .
16 Organizator de stână /crescător de animale va lua cunoştinţă de faptul că în situaţia în care
nu va respecta obligaţiile asumate prin prezentul contract, va fi exclus în anul urmator de la
folosinţa păşunilor pâna la îndeplinirea obligatiilor respective.
17.Nerespectarea condiţiilor de păşunat stabilite prin Hotărâre se consideră contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:
◊ păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe păşune în afara perioadei stabilite cu
amenda de la 500 lei la 1500 lei
◊ circulaţia pe păşuni cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzează
deteriorarea acestora cu amenda de la 250 lei la 500 lei
◊ poluarea si/sau deteriorarea mediului ambiant; cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei
◊ omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a instiinţa stăpânul, detţinatorul sau organul
competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat a cărui viaţă,
sănătate ori integritate corporală este în primejdie; cu amendă de la 250 lei la 500 lei
◊ nerespectarea protecţiei animalelor cu amendă de la 500 la 1000 lei
◊ neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor
cu amendă de la 500 la 1000 lei ;
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către primar , persoanele
împuternicite şi organele de poliţie.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării acestuia, în
condiţiile stabilite prin O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
ulterioare.
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei vor răspunde viceprimarul comunei şi
membrii desemnaţi ai comisiei de administrarea păşunei .

VICEPRIMAR
IOAN COTOC

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS
Site-ul Web: www.primariacucuteni .ro
E-mail secretar@primariacucuteni .ro
Tel/Fax 0232 / 717007

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.___/29.03.2011
CONTRACT DE PASUNAT
Nr.........din......................
Încheiat între: Comuna Cucuteni , reprezentata prin Cotoc Ioan , consilier şi viceprimarul comunei pe
de o parte, si:______________________________________________________________ în calitate de
organizator de stână /reprezentantul
crescatorilor de animale, crescător de animale
din satul
_______________________________ pe de alta parte la data de ____________________,la sediul unităţii
adminsitrativ teritoriale Cucuteni , în temeiul :
Legii nr. 72/2002-Legea zootehniei cu modificările si completările ulterioare; şi a Hotărârii Consiliului Local
Cucuteni nr.____/29.03.2011 privind organizarea păşunatului în anul 2011 s-a încheiat prezentul contract de
păşunat..

1., Viceprimarul comunei Cucuteni - Cotoc Ioan, va pune la dispozţia crescătorilor de animale păşunea aflată
în administrarea comunei, situată în tarlaua _________din satul________________________________ în
suprafaţă de _________ha .
2. Subsemnatul(i)________________________________________________________, organizator de stână /
reprezentanul crescătorilor de animale, crescător de animale , mă oblig :
a)-să păşunez pe păşunea ce mi se atribuie în folosinţă, următoarele animale, proprietatea mea (a crescatorilor de
animale), conform tabelului anexat:
-bovine adulte - ______________capete;
-tineret bovin - ______________capete;
- ovine si caprine adulte ______________capete;
-ovine si caprine sub 6 luni ______________capete;
-cabaline - ______________capete.
b)-să nu primesc în vacarie (stână) animalele pentru care medical veterinar a notificat ca fiind bolnave cât şi
din alte localităţi ;
c)-să nu introduc animalele pe păşune înainte de data de 1.05.2011 , stabilită de consiliul local ;
d)- pe întreaga perioadă de păşunat să am grijă de animale, seara sa ajungă acasă la proprietar, animalele să nu
fie lovite, iar în cazul când animalele se îmbolnavesc să aduc la cunoştinţa proprietarilor. In caz de pierdere a
animalelor să despagubesc proprietarii .
e) Sa respect:
-ora de începere a păzitului animalelor –_____________;
-ora când animalele să fie acasă – _______________;
-perioada de păşunat __________________.
f) Animalele pentru care nu se face dovada că aparţin cetăţenilor din comună vor fi ridicate în custodia
Consiliului Local. Restituirea animalelor aflate în custodie se va face persoanei care face dovada proprietăţii,
după achitarea unei taxe de gloabă de 200 lei. Nerevendicarea animalelor aflate în custodie în termen de 3 (trei)
zile dă dreptul autorităţilor locale să procedeze la valorificare acestora .
3. Subsemnatul ______________________organizator de stână /crescător de animale am luat cunoştinţă de
faptul că în situaţia în care nu voi respecta obligaţiile asumate prin prezentul contract, voi fi exclus în anul
urmator de la folosinţa păşunilor pâna la îndeplinirea obligatiilor respective.
4. Prezentul contract este valabil pentru anul 2011 si s-a încheiat în 2 exemplare.
REPREZENTANT COMUNA CUCUTENI
ORGANIZATOR DE STÂNĂ
VICEPRIMAR
IONA COTOC

DELEGAT CRESCATORI DE ANIMALE
CRESCATOR DE ANIMALE

