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HOTĂRÂRE
Privind programul de exploatare a pășunilor aflate in administrarea
Consiliului Local al comunei Roșcani

Avand in vedere prevederile :
- Legii nr. 72/2002- Legea zootehniei, cu modificările şi complertările ulterioare;
- H.G. nr. 940/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr.
72/2002.
- OUG nr. 34 din 23.04.2013, pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991;
- Referatul nr. 138/11.04.2016, initiat de catre dl viceprimar Surugiu Mihai.
- Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor
de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor respective al municipiilor.
- H.G. nr. 1064/11.12.2013 privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991.
Ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcarii optime de animale pe hectar de pajiste.
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. a pct.18 și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Programul de exploatare a pășunilor aflate in administrarea Consiliului Local al
comunei Roșcani , pe anul 2016 conform anexei nr.1.
Art.2. Nerespectarea normelor de exploatare a păşunilor comunale stabilite de lege şi de prezenta
hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează conform Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările
ulterioare, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale, constituite infracţiuni.
Art.3. Secretarul comunei Roscani va comunica copia dupa prezenta hotarare primarului comunei
Roscani si tuturor persoanelor interesate , un exemplar il va face public prin afisare la sediul Primariei
Roscani si un exemplar il va inainta Institutiei Prefectului Judetului Iasi- Serviciul de Control a Legalitatii
Actelor si Contencios Administrativ .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Ailiesei Petru Dan
contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
Hotararea nr. ____ din 28 Aprilie 2016 , aprobata cu 10 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva
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PRIMARIA COMUNEI ROȘCANI
CONSILIUL LOCAL ROȘCANI
JUDEȚUL IAȘI

ANEXA nr.1 la H.C.L. nr.

/28.04.2016

PROGRAM
de exploatare a pasunilor aflate in administratia Consiliului local al comunei Roscani pe anul 2016
SUPRAFATA TOTALA IN EVIDENTA =584,88 ha,din care destinata pasunatului este de
584,88ha.
Suprafata destinata pasunatului se repartizeaza pe sate si specii de animale dupa cum
urmeaza:
Satul

ROSCANI
ROSCANI
RADENI
RADENI
TOTAL
COMUNA

Suprafata
ha

Specia de animale

Efective
nr.cap

Suprafata
repartizata pe
specii de
animale

Nr.cap/ha

232,11
232,11
352,77
352,77
584,88

Bovine+cabaline
Ovine+caprine
Bovine+cabaline
Ovine+caprine
Bovine+cabaline
Ovine_caprine

122
240
276
1210
396
993

121,92
110,19
165,36
187,41

1
2,18
1,7
6,5
277,74
307,14

a. LUCRARI NEFINANTATE
Toti proprietarii de animale vor executa urmatoarele lucrari:
- curatat de spini si maracinisuri;
- nivelari de musuroaie;
- administrat ingrasaminte chimice si naturale,etc.
Lucrarile de igienizare a pasunilor se vor executa pe tot parcursul anului,dar cu precadere in lunile
premergatoare deschiderii sezonului de pasunat prin contributia crescatorilor de animale care vor presta
fara plata lucrarile susmentionate pe pasunea comunala in anul 2016,in functie de numarul de animale,cate
o zi munca pentru una bovina sau cabalina si cate o zi munca pentru fiecare 5 ovine sau caprine scoase pe
pasunea comunala.

b. ALTE MASURI
Pana la data de 15.05.2016 ,organizatorii de stani,cirezi,sau proprietari de animale care doresc sa
asigure pasunatul animalelor pe izlazul comunal vor incheia contracte invoire la pasunat.
Taxa de pasunat stabilita pe anul 2016 este de 12 lei/cap la bovine si cabaline si de 5 lei/ cap la ovine si
caprine.
Animalele vor fi invoite la pasunat in perioada 25.04.2016 -30.11.2016,iar in perioada 01.12.2016 30.04.2017 nu se va permite pasunarea,stationarea si stabulatia animalelor pe pasunea comunala.
Nu vor fi admise pe pasunea comunala animale ale proprietarilor din afara comunei.
Periodic consiliul local va fi informat de catre primar asupra stadiului realizarii programului de exploatare
a pasunii comunale si a incasarii taxelor de pasunat.
In situl Roscani, unde este rezervatia de carpinita, pasunatul se va face moderat, iar cositul este interzis.
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