ANUNŢ PUBLIC
În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţă publică proiectul de hotărâre
privind stabilirea măsurilor privind pășunatul pe anul 2019.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot formula propuneri, sugestii şi opinii cu
privire la proiectul de hotărâre sus menţionat, eventualele propuneri putând fi depuse până la
data de 25.03.2019 la sediul Primăriei comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, birou secretariat, tel
0232294411, fax 0232294414, e-mail contact@mogosesti-primaria.ro .
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre şi documentaţia la afişier,
compartimentul secretariat și pe site-ul Primăriei Mogoşeşti.

PROIECT
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOGOȘEȘTI

INIȚIATOR
PRIMAR
ȘTEFAN MAFTEI

H O T Ă R Â R E A N R ._____
pentru stabilirea măsurilor privind păşunatul pe anul 2019

Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data de
__________2019;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a d-lui primar, Maftei Ștefan, nr. ________ din _________2019 şi
Proiectul de hotărâre nr. ______ din _______2019, prin care se propune stabilirea măsurilor pentru
organizarea păşunatului în comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi, în anul 2019;
- Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Mogoşeşti, nr. ______ din _______2019;
- prevederile OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 18/1991, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Având în vedere şi avizul comisiei de specialitate nr. ______ din ________2019;
În temeiul art. 36 şi 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Păşunea comunală se va utiliza în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea
plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe, perdele de protecţie a

pajiştilor, construcţii zoopastorale, lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de
producţie al pajiştilor.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de păşunat în comuna Mogoşeşti, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Este interzisă ridicarea oricăror construcţii (provizorii sau nu, inclusiv staul de oi) pe
păşune, livezi şi pajişti fără autorizarea Consiliului Local. Ridicarea unor astfel de construcţii
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 2.000 lei. De asemenea,
construcţia va fi demolată de îndată pe cheltuiala celui care a ridicat-o.
Art.4. (1)Pentru organizarea, întreţinerea şi exploatarea raţională a paşunilor, care constituie
domeniul privat al comunei Mogoşeşti se constituie Comisia comunală de organizare a păşunatului,
sub autoritatea primarului comunei Mogoşeşti, în urmatoarea componenţă:
- Maftei Ciprian-Petru, viceprimarul comunei Mogoșești;
- Săndulache Daniel-Mihai, referent agricol, Primăria Mogoşeşti;
- Jitaru Marius, Poliţia Mogoşeşti;
- Bulat Bogdan-Dumitru, medic veterinar;
- Dăscălescu Vasile, consilier local;
- Miton Constantin, consilier local;
- Hristici Constantin, consilier local;
- Lăcătuşu Mihai, consilier local.
(2) Comisia de păşunat împreună cu medicul veterinar, vor lua măsuri ca pe păşuni să fie
admise numai animalele sănătoase.
(3) Membrii Comisiei comunale de organizare a păşunatului vor veghea la respectarea
delimitării parcelelor pe specii de animale, supravegherea executării lucrărilor de curăţire a păşunilor,
a respectării programului de păşunat, aplicarea de amenzi contravenţionale aprobate prin hotărâri ale
consiliului local.
Art.5. Perioada de păşunat este 1 mai – 31 octombrie a anului în curs.
În perioada 1 noiembrie – 1 mai a fiecărui an este interzis păşunatul şi ieşirea animalelor pe păşune şi
terenuri agricole.
Art.6. Se stabileşte ca prestaţia pentru întreţinerea păşunii la începutul perioadei de păşunat,
pentru porţiunea utilizată, pe fiecare proprietar, 1 zi pentru fiecare U.V.M.
În caz de neexecutare a prestaţiei stabilite, sau neasigurarea persoanei înlocuitoare de către
proprietar pentru efectuarea întreţinerii păşunii, proprietarului de animale i se retrage dreptul de a
scoate animalele la păşunat până la realizarea obligaţiilor stabilite.
Art.7. Se vor repartiza suprafeţele de păşunat ţinând cont de specia de animale, cu următoarea
ordine de prioritate la păşunat:
- islaz Coasta stâncii sat Mogoşeşti – bovine
- islaz Goroneţ – bovine + ovine + caprine
- islaz Huma Mogoşeşti – bovine + ovine şi caprine
- islaz Huma Budeşti – ovine şi caprine
- islaz Exploatare sat Hadîmbu – ovine şi caprine
- islaz Grop sat Mînjeşti - bovine
- islaz Gâsca sat Budeşti şi Mînjeşti – bovine + ovine şi caprine
Art.8. Se stabilesc următoarele taxe:
Taxa pe gloabă (obor): datorată de proprietarii de animale pentru nerespectarea suprafeţei
repartizate, a termenelor de începere a păşunatului, cât şi pentru păşunatul pe alte terenuri decât cele
repartizate:
-bovine şi cabaline-100 lei/cap
-ovine şi caprine-50 lei/cap
-turme organizate-500 lei/turma

La taxele de gloabă se adaugă şi taxa de întreţinere a animalelor la obor şi taxa pentru paza
animalelor din obor astfel:
Taxa de întreţinere:
-bovine şi cabaline-10 lei/zi
-ovine şi caprine-5 lei/zi
Taxa de pază a animalelor din obor:
-bovine şi cabaline 10 lei/ora/cap
-ovine şi caprine 5 lei/ora/cap
Art.9. (1) Ieşirea la păşunat se poate face numai după încheierea contractului de închiriere
păşune la Primăria comunei Mogoşeşti.
(2) Fapta deţinătorilor de animale de a ieşi la păşunat fără a avea contract de închiriere păşune
constituie contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă între 500 şi 1.000 lei.
(3) Fapta deţinătorilor de animale de a încălca zona de păşunat repartizată sau păşunatul
animalelor pe terenuri particulare, constituie contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă între 1.000 şi
2.000 lei.
Art.10. Nerespectarea condiţiilor de păşunat stabilite prin Hotărârea Consiliului Local se
consideră contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:
- Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei stabilite
pentru păşunat, se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 lei;
- Circulaţia pe pajişti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzează
deterioarea acestora se sancționează cu amendă de la 250 la 500 lei;
- Pășunatul animalelor din satele sau comunele vecine pe pășunea din comuna Mogoșești se
sancționează cu amendă de la 1000 la 2000 lei;
- prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu cele ale OUG
34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravenţiilor şi cu cele din HCL nr. 85 din 20.12.2017.
Art.11. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către
primarul comunei, persoanele împuternicite de primar şi poliţia locală.
Art.12. Hotărârea Consiliului local nr. __ din ______2016 se abrogă.
Art.13. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, se
va comunica copie persoanelor nominalizate la art.4 şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru
control şi legalitate.
Dată astăzi, _______2019
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier, ________________________

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,
Mariana Anton

Anexa nr. 1 la HCL nr.____din______

REGULAMENTUL DE PĂŞUNAT
ÎN COMUNA MOGOŞEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
Art.1. Terenurile evidenţiate ca păsuni aflate în administrarea Consiliului Local
Mogoşeşti vor fi folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat
raţional pe tot parcursul anului se vor stabili efectivele de animale pe trupuri de păşune în
funcţie de numărul de animale.
Art.2. Gospodărirea păşunilor, organizarea şi efectuarea lucrărilor de curăţire şi
defrişare a mărăcinilor, lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice, naturale şi
amendamente, intră în răspunderea utilizatorilor cu asistenţa tehnică a specialistilor de la
Primărie.
Art.3. Păşunatul în afara perioadei stabilite de Consiliul Local Mogoşeşti este interzis.
Pentru animalele gasite pe pajisti în perioada interzisa se vor aplica amenzi prevazute de
actele normative în vigoare.
Art.4 Păşunatul se realizează urmare încheierii contractului de închiriere păşune şi
plăţii taxelor stabilite de Consiliul Local .
Art.5. Fiecare crescător de animale are obligaţia de a înregistra animalele în registrul
agricol în conformitate cu prevederile legale privind registrul agricol.
Art.6. Crescătorii de animale care nu şi-au achitat chiria pentru păşune în anii
precedenţi nu au dreptul de folosire a păşunii până la achitarea taxelor de păşunat la zi, sub
sancţiunea plaţii majorărilor de întârziere, conform legislatiei în materie.
Art.7. (1) Se interzice executarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel
pe păşune, în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.
(2) Se interzice depozitarea gunoiului sau a materialelor de orice fel pe păşune.
Art.8 La încheierea contractului de închiriere păşune deţinatorul de animale va
prezenta certificat de sănătate eliberat de medicul veterinar de circumscripţie pentru întregul
efectiv de animale învoite la păşunat, respectiv extras din Registrul Naţional al Exploataţiilor.
Art.9. Pentru invoirea la păşunat, animalele vor fi înregistrate în Registrul Agricol, în
conformitate cu prevederile legale.

Art.10. (1). Se interzice iesirea animalelor pe timp de noapte pe alte trupuri de păşune
în afara celor repartizate.
(2) Ciobanii se obligă să asigure pe fiecare turmă constituită cel puţin un număr de 3
clopote.
Art.11. (1) Se interzice schimbarea locului de păşunat repartizat, prin migrare pe alte
păşuni sau terenuri.
(2) Păşunatul pe alte suprafeţe (fâneţe, ogoare, mirişti, diguri etc.), decât cele
prevăzute în contractul de închiriere păsune, se consideră păsunat ilegal.
Art.12. Se interzice păşunatul pe terenuri arabile, drumurile de exploatare, răzoare
dintre terenurile agricole proprietate privată, precum şi legarea animalelor prin priponire.
Art.13. Creşterea pe lângă stână de către ciobani/păstori a păsărilor şi porcilor este
interzisă în vederea evitării degradării păşunilor.
Art.14. (1) Organizarea păşunatului pe pajiştile comunei Mogoşeşti revine primarului
comunei, care va avea urmatoarele atributii:
a) stabileste programul de pășunat pentru fiecare trup de pășune și urmărește respectarea lui
de către responsabilii de cirezi şi turme.
b) stabilește locul de amplasare a stânelor şi a celorlalte dotări pastorale.
c) organizează sau supraveghează, după caz, efectuarea lucrărilor de întreținere și de
îmbunătățire a pajiștilor.
d) asigură/supraveghează amenajarea și întreținerea pășunilor, podețelor, fântânilor și
jgheaburilor de adăpare, a altor construcții pastorale, precum și a drumurilor de acces pe
pășune, după caz.
e) efectuează controale cu privire la modul în care responsabilii de ciurde și turme își
îndeplinesc obligatiile;
f) asigură întocmirea contractelor de utilizare păşune cu beneficiarii, urmărind respectarea
clauzelor prevăzute în acestea.
Art. 15 Proprietarii, deţinătorii de animale sunt obligaţi să declare până cel tărziu la 15
aprilie a anului în curs, toate animalele pe care le deţine și pe care intenţionează să le declare
la pășunat.
Art.16 Responsabilii de ciurde si turme au urmatoarele obligatii:
a) sa primeasca în ciurda numai efectivele care îndeplinesc conditiile pentru invoirea la
pasunat;
b) să respectare întocmai programul de păşunat;
c) să respecte limitele trupului de paşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure
protectia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafetelor repartizate
pentru păşunat;
d) să aibă grijă şi sa pastreze în buna stare dotarile şi construcţiile pastorale;
e) sa respecte traseele de circulatie a turmelor si cirezilor, astfel cum sunt stabilite de
Consiliul Local
f) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare si dispozitiile organelor sanitar veterinare;
g) sa urmareasca permanent starea de sanatate a animalelor si sa anunte imediat aparitia sau
suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la pasunat în grija lui;
Art.17 Pentru întretinerea si îmbunatatirea pajistilor beneficiarii de pasuni au obligatia
sa foloseasca numai drumurile stabilite, fiind interzisa trecerea peste pasuni cu caruta sau cu
orice alte mijloace de transport, care cauzeaza deteriorarea acestora sau crearea de noi
drumuri.

Art.18 . (1) Pasunatul neautorizat se sanctioneaza cu amenda contraventionala
conform legii.
(2) Pasunatul neautorizat reprezinta:
a) pasunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la registrul agricol;
b) pasunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea altui
teren decât cel stabilit.
c) pasunatul cu animale pentru care nu s-au platit taxe de pasunat sau care nu au fost
declarate la încheierea contractului de închiriere;
d) pasunatul cu animale pentru care nu exista certificate sanitar-vetrinare care sa ateste starea
de sanatate a acestora şi nu figurează în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
e) pasunatul în perioada interzisa.
f) pășunatul cu animale din alte sate sau comune vecine pe pășunea comunală din comuna
Mogoșești.
Art.19 Taxele si amenzile se vor încasa de catre Primaria comunei Mogoşeşti si vor fi
folosite ca venituri la bugetul local în vederea administrarii pasunilor.
Art.20. Pentru prevenirea păsunatului ilegal se vor efectua controale de către echipe
mixte formate din reprezentanţi ai Consiliului Local şi Poliţia locală.
Art.21 Încălcarea de către utilizatorii de păşune a obligaţiilor ce le revin potrivit
prezentului regulament şi/sau contractului de închiriere păşune duce la rezilierea de drept a
contractului, fără somaţie şi fără nici o formalitate suplimentară. În acest caz, utilizatorul de
păşune pierde dreptul de a mai păşuna pe păşunile aparţinând comunei Mogoşeşti.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier, ________________

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,
Mariana Anton

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea măsurilor privind păşunatul pe anul 2019
Subsemnatul, Maftei Ștefan, primar al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, aduc Consiliului local
Mogoşeşti pentru dezbatere şi adoptare, Proiectul de hotărâre pentru stabilirea măsurilor privind
păşunatul pe anul 2019.
În conformitate cu prevederile OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 18/1991 şi HG
1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013
administrarea pajiştilor comunale intră în atribuţiile Consiliului local, care vor stabili executarea
prevederilor cuprinse în amenajamentele pastorale şi în planurile anuale de exploatare a pajiştilor de
pe raza comunei noastre.
Păşunea comunală se va utiliza în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de
nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe, perdele de protecţie a pajiştilor,
construcţii zoopastorale, lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de producţie al
pajiştilor.
Pentru organizarea, întreţinerea şi exploatarea raţională a paşunilor, care constituie domeniul
privat al comunei Mogoşeşti propun constituirea Comisiei comunale de organizare a paşunatului, sub
autoritatea primarului comunei Mogoşeşti, în urmatoarea componenţă:
- Maftei Ciprian-Petru, viceprimar al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi;
- Săndulache Daniel-Mihai, referent agricol, Primăria Mogoşeşti;
- Jitaru Marius, Poliţia Mogoşeşti;
- Bulat Bogdan-Dumitru, medic veterinar;
- Dăscălescu Vasile, consilier local;
- Miton Constantin, consilier local;
- Hristici Constantin, consilier local;
- Lăcătuşu Mihai, consilier local.
Având în vedere cele de mai sus, rog Consiliul Local Mogoşeşti să adopte proiectul de
hotărâre şi cele două anexe.
PRIMAR,
ȘTEFAN MAFTEI

RAPORT DE

SPECI ALITATE

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea măsurilor privind păşunatul pe anul 2019
Subsemnatul, Săndulache Daniel-Mihai, referent, referitor la Proiectul de hotărâre iniţiat de
către d-l primar Maftei Ștefan, referitor la stabilirea măsurilor privind păşunatul pe anul 2019, aduc
la cunoştinţa Consiliului local următoarele:
Islazul comunal aflat în domeniul privat al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi se foloseşte
exclusiv pentru păşunat.
Pentru buna utilizare, întreţinere şi exploatare raţională a păşunii comunale se impune
stabilirea perioadei de păşunat 1 mai – 31 octombrie a anului în curs.
În perioada 1 noiembrie – 1 mai a fiecărui an este interzis păşunatul şi ieşirea animalelor pe
păşune şi terenuri agricole.
Pentru folosirea optimă a pajiştilor se vor repartiza suprafeţele de păşunat ţinand cont de
specia de animale, cu următoarea ordine de prioritate la păşunat:
- islaz Coasta stâncii sat Mogoşeşti – bovine
- islaz Goroneţ – bovine + ovine + caprine
- islaz Huma Mogoşeşti – bovine + ovine şi caprine
- islaz Huma Budeşti – ovine şi caprine
- islaz Exploatare sat Hadîmbu – ovine şi caprine
- islaz Grop sat Mînjeşti bovine
- islaz Gâsca sat Budeşti şi Mînjeşti – bovine + ovine şi caprine
Având în vedere cele de mai sus, rog Consiliul Local Mogoşeşti să adopte proiectul de
hotărâre, precum şi cele două anexe, parte integrantă din proiectul de hotărâre

REFERENT,
SĂNDULACHE DANIEL-MIHAI

