ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului şi stabilirea
tarifelor de păşunat pentru anul 2006.
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară de astazi
30.03.2006;
.Având în vedere nota de fundamentare prezentată şi susţinută de către domnul primar
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 41/01.03.2006;
Având în vedere referatul nr. 35/28.02.2006, întocmit de viceprimarul comunei;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism înregistrat la nr.
49/03.03.2006;
Având în vedere Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere punctul VI din anexa la Ordinul nr. 226/235 din 17.06.2003 al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice pentru aprobarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
pe termen mediu si lung;
Având în vedere votul favorabil exprimat în unanimitate de către membrii consilieri aflaţi în
funcţie;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. d ), e) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/200l, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.l. – Se aprobă organizarea şi desfăşurarea păşunatului şi stabilirea tarifelor de păşunat
pentru anul 2006, potrivit Programului de măsuri prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, compartimentului financiar- contabilitate al
primăriei Scînteia, o va aduce la cunostinţa primarului şi o va afişa în locuri publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier , Ioan ONUŢĂ

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

Anexă la H.C.L. nr.11/2006

PROGRAM DE MĂSURI PRIVIND DESFĂŞURAREA PĂŞUNATULUI
PE ANUL 2006
1. Pentru anul 2006, păşunatul va începe la data de 20.04.2006- pentru ovine şi caprine, şi la
data de 10.05.2006- pentru bovine şi cabaline pentru toate satele componente ale comunei Scînteia,
judeţul Iaşi.
Păşunatul se va face pe parcele separate pentru fiecare specie de animale( bovine, ovine şi
cabaline).
2. Iventarierea şi reântregirea suprafeţelor de islazuri comunale acolo unde se continuă
diminuarea acestora prin intrarea cu arabilul de către cetăţeni.
3. Amenajarea stânilor se va face numai în baza aprobării primarului şi a medicului
veterinar, dacă vor fi îndeplinte următoarele condiţii:
- să se facă dovada achitării debitelor restante din anii anteriori dacă este cazul;
- să solicite în scris locul unde intenţionează să amplaseze stâna;
- să fi încheiat contractul de păşunat în termen legal;
- să fi achitat integral suma prevăzută în contractul de păşunat;
- 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.
4. Asigurarea apei potabile pe toată perioada de păşunat, în cantitate suficientă pentru
animale.
5. Administrarea de îngrăşăminte chimice în satele Tufeşti de Sus, Bodeşti, Ciocărleşti şi
Lunca Rateş.
6. Continuarea curăţirii islazurilor de resturi vegetale( spini, arbuşti).
7. Prsonalul sanitar veterinar din comună va controla permanent starea de sănătate a
animalelor scoase la păşunat, permiţând scoaterea la păşunat numai a celor sănătoase.
8. Funcţionarea permanentă a punctului de însămânţări artificiale sub îndrumarea tehnică a
O.J.R.S.A. Iaşi, pentru întregul efectiv matcă de animale de pe raza comunei.
9. Este interzisă scoaterea pe păşune a taurilor neautorizaţi, personalul sanitar veterinar
având obligaţia de a castra aceste animale pentru a nu provoca montă dezorganizată cu
reproducători de rasă fără valoare biologică.
10. În cazul ivirii în gospodăria proprie sau în colectivitatea de animale a unor epidemii de
boală, atât proprietarul, văcarul sau ciobanul au obligaţia de a sesiza imediat primăria şi
personalul sanitar veterinar pentru a aplica măsurile ce se cuvin.
11. Taxele de păşunat pentru anul 2006 sunt:
• Bovine adulte
17 lei/cap;
• Cabaline adulte
17 lei/cap;
• Tineret bovin
9 lei/cap;
• Tineret cabalin
9 lei/cap;
• Ovine + caprine
5 lei/cap.

12. În vederea organizării în condiţii optime ale păşunatului, desfăşurării activităţii de
încasare, păstrarea integrităţii păşunii comunale, întreţinerea, efectuarea lucrărilor de ridicare a
potenţialului productiv al păşunilor se constituie colective pe sate, după cum urmează :
Sat Scînteia
Bătrânică Viorel
Vatavu Gheorghe
Niţă Constantin
Guler Constantin
Bulgaru Eugen

Sat Boroseşti
Lungu Vasile
Alexa Ştefan
Darabană Alexandru
Darabană A . Mihai
Moisa Constantin

Sat Bodeşti
Săcăleanu Constantin
Ciornei Constantin
Secrieru Gheorghe
Raba Silviu
Pavel Elena

Sat Tufeşti de Sus
Simionescu Grigore
Zaharia Costel
Coşuţă Vasile
Mihai Vasile
Neculai Veronel

Sat Lunca Rateş
Furnică Andrei
Dodu Mihai
Duduţă Ioan
Popa Vasile
Adascăliţei Mihai

Sat Rediu
Chiriac Petru
Aneculăiesei Constantin
Cîrlescu Gigel
Aneculăiesei Gheorghe
Tudorache Ioan

Sat Ciocîrleşti
Vartolomei Viorel
Cioată Mihai
Netcă Liviu
Netcă Constantin
Rîşniceru Neculai
13. Sancţiuni conform Legii 72/2002
-Se sancţionează cu amendă de la 250 lei - 500 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la
pct. 1
-Se sancţionează cu amendă de la 500 lei - 1.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la
pct. 3
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Ioan ONUŢĂ

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

Întocmit,
VICEPRIMAR,
Mihăiţă RĂDEANU

