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PLAN PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII
DE IMBUNATATIRE SI EXPLOATARE A PAJISTILOR LA NIVELUL COMUNEI STANESTI
PE ANUL 2012
I.

LOCUL SI IMPORTANTA PAJISTILOR IN PATRIMONIUL COMUNEI

Imbunatatirea nivelului de productie si utilizarea pajistilor reprezinta o activitate de interes
national, fiind in corelatie cu cantitatea si calitataea produselor animaliere, obtinute in principal prin
exploatatrea speciilor de ovine si taurine. Legea zootehniei prevede responsabilitatile consiliilor locale
exercitate prin primr, in exploatarea pajistilor si pasunilor
Adoptarea unui plan privind pajistile si pasunile este necesara din urmatoarele motive:
-

Degradarea continua a calitatii pasunii si pajistilor prin impadurire, cresterea necontrolata a
vegetatiei, eroziunea solului.
Scaderea potentialului furajer prin deteriorarea speciilor valoroase;
Exploatarea haotica;
Neexecutarea lucrarilor de imbunatatiri, inclusive prin ingrasarea terenului;
Deprecierea surselor de apa;
Deschiderea necontrolata a unor cai de acces;
Circulatia necontrolata a autovehiculelor;
Nevoia punerii de accord a nevoilor pastorale cu nevoile de dezvoltare economica a comunei;

Prin masurile de sprijin a statului pentru producatorii agricoli, o parte din subventii trebuie sa se
foloseasca pentru imbunatatirea calitatii pasunilor. Acest lucru presupune coerenta masurilor individuale
cu cele luate de administratorii pasunilor si pakjistilor.
Situatia pasunilor si pajistilor comunale la nivelul comunei Stanesti este urmatoarea:
-

Pasuni 317 ha;
Animale la inceputul anului 2011: - bovine308 capete
- ovine 2028 capete
- Caprine 852 capete

Avantajele utilizarii pajistilor in zooeconomia speciilor de taurine si ovine rezulta din:
-

-

Obtinerea unor cantitati de furaje verzi si fibroase de calitate;
Valorificare eficienta a ingrasamintelor chimice si organice;
Reducerea costurilor de productie la produsele animaliere, prin practicarea pasunatului
rational;
- Posibilitatea obtinerii unor produse biologice;
- Imbunatatirea starii de sanatate a animalelor;
Posibilitatea conservarii terenurilor;
II STAREA ACTUALA A PASUNILOR

Pasunile comunale sunt considerate un drept al celor care detin animale fara sa se ia in
considerare drepetul intregii comunitati de a beneficia de avantajele ce decurg. Mai mult prin inducerea
increderii ca se pot obtine avantaje personale din vanzarea unor pasuni a fost intarziat programul de
deschidere a unor zone industrial, pe unele suprafete restranse de pasuni, neutilizate in acesc scop de
vreme indelungata. O parte din crescatorii de animale considera ca activitatea lor este una de interes
comunitar, fara sa se ia in consideratie legislatia actuala, egalitatea cetatenilor in raport cu bunurile
publice si dreptul de a avea foloase egale dupa aceste bunuri.
II.

MASURILE DE IMBUNATATIRE A PAJISTILOR SI PASUNILOR PE TERMEN
SCURT SI MEDIU
1. Stabilirea clara a responsabilitatilor in cadrul consiliului local si al aparatului administrative al
primarului privind pajistile si pasunile comunale. Comisia economica va stabili masurile de detaliu
pentru implementarea acestui plan, iar primarul va duce la indeplinire masurile stabilite de
consiliul local. Aceste atriburii vor fi delegate viceprimarului comunei Stanesti care impreuna cu
aparatul de specialitate al primarului cor intreprinde urmatoarele:
- Viceprimarul va raspunde prin delagare de ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local
privind pajistile comunale, planurile de amenajare, contractile de inchirierea pasunilor si
pajistilor, executarea lucrarilor de imbunatatire a pajistilor.
- Secretarul va raspunde de respecatrea legalitatii in acest domeniu si aducerea la cunostinta
cetatenilor a prevederilor legale .
- Consilierul cu problem de cadastru si fond funciar va raspunde de planurile parcelare,
planurile de amplasament, intabulari, delimitari activitatea de cadastru si publicitate imobiliara
legata de pajisti si pasuni;
- Agentul agricol a raspunde de relationarea cu structurile implicate in acordarea diverselor
forme de sprijin pentru administratiile localesau pentru producatorii individuali, va tine
evidenta animalelor, in ansamblu precum sip e pasuni, contracte etcva face propuneri pentru
asigurarea oprimului de incarcare a pasunilor, va tine evidenta subventiilor incasate (daca este
cazul)si va colabora pentru exercitarea controlului folosirii fondurilor pentru lucrarile de
amenajare a pasunilor.
- Compartimentul financiar contabil va tine evidenta fondurilor si lucrarilor.
Alte responsabilitati vor fi stabilite in functie de nevoile aparute si de situatiile concrete. Consiliul local si
aparatul de specialitate al primarului vor investiga toate sursele de finantare externa sau interna pentru
imbunatatirea pajistilor si pasunilor.
2. Executarea lucrarilor de regenerare a pasunilor si pajistilor
In anul 2011 se vor executa lucrari de distrugere a vedetatiei nefolositoare de pe pasuni , se vor
executa si lucrari de imbunatatire a calitatii masei vegetale prin supra insamantare, se va trece la
urmarierea stricta a prestarii de crescatorii de animale care folosesc pasunile. Se vor distruge musuroaiele,
se vor indeparta pietrele si se va inlatura vedetatia uscata.
3. Fertilizarea cu ingrasaminte chimice si natural
Lucrarile de acest fel se vor executa din subventiile acordate , prin pasunatul rational si prin stabulatie.
4. Realizarea de amenajari.
Se vor amenaja drumuri de acces pe pasuni precum si surse de apa.
5. Masurile de reglementare a pasunatului

Se va intocmiun program rational de pasunat cu respectarea perioadei de refacere a covorului natural
dupa fiecare ciclu de pasunat. Cu acesta ocazie se vor stabili si data inceperii pasunatului, precum si
data la care animalele vor fi scoase de pe pasunea comunala. Vor fi inscrise masarile ce trebuiesc
respectate de cresacatori la inceputul fiecarui sezon de pasunat, cu privire la curatarea pajistilor,
eliminarea burienilor toxice, eliminarea excesului de apa, moduil de grupare a animalelor pe pasune,
actiunilor sanitare veterinare obligatorii.
III.
Obligatiile proprietarilor de pajisti si utilizatorilor de pajisti
a. Deţinătorii de pajişti au obligaţia să asigure întreţinerea corespunzătoare a acestora în vederea
menţinerii şi ridicării potenţialului de producţie.
b. Crescătorii de animale individuali sau asociaţi pot încheia contracte de păşunat pentru a obţine
dreptul de folosinţă asupra unei suprafeţe din pajiştea comunală.
c. Contractul de păşunat se încheie, până la data de 15 martie a fiecărui an, de către primarul
localităţii şi crescătorul de animale, în baza hotărârii consiliului local al comunei, pe o durată
de folosinţă de minimun 10 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia.
d. Deţinătorii de pajişti sunt obligaţi să asigure paza şi supravegherea acestor suprafeţe.
Introducerea animalelor la păşunat pe pajiştile ameliorate fără ca proprietarii acestor animale să
deţină contracte de păşunat, va fi sancţionată potrivit prevederilor legale.
Responsabilitaţi ale primarului şi consiliului local al comunei


Pentru punerea în valoare a pajiştilor şi folosirea optimă a acestora se va asigura încheierea
unui număr optim de contracte de păşunat.



Excedentul de pajişti poate fi închiriat de către consiliul local al comunei, în baza hotărîrii
acestuia.



Data intrarii şi scoaterii animalelor de la păşunat se stabileşte prin hotărâre a consiliuluiu local
al comunei şi este obligatorie pentru toţi deţinătorii de animale.



Lucrările de întreţinere a pajiştilor precum şi a utilitaţilor zoopastorale se vor efectua sub formă
de prestaţii de către crescătorii de animale care le folosesc şi au încheiat contracte de păşunat.
Condiţiile şi nivelul acestor prestaţii vor fi cuprinse în contractul de păşunat.



Persoanele care nu vor executa

prestaţia stabilită, indiferent de cauze, sunt obligate să

plătească o contribuţie în bani corespunzuătoare manoperei necesare.
IV Alte prevederi
Prezentul plan de acţiune va fi detaliat, pe măsuri de specialiştii din cadrul aparatului administrativ al
primarului.
Proiectele de amenajament pastoral vor fi aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
Anual, vor fi prezentate rapoarte consiliului local privind stadiul indeplinirii măsurilor.
Planul va fi actualizat in funcţie de modificarile legislative si de implementarea proiectelor de
amenajament pastoral.

JUDETUL GIURGIU
COMUNA STANESTI

Planul anual
de întreţinere şi exploatare a păşunilor aparţinând
COMUNEI STANESTI

Denumirea lucrarii

Cine executa lucrarile

Perioada in care se
efectueaza lucrarile

Curatarea permanenta a
pasunilor de spini, musuroaie
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