
   

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea    

                                                                   Consiliului local nr. 12 din 29 aprilie 2010  

 
 

 

                                                  R E G U L A M E N T 

                DE EXPLOATARE A PAŞUNII COMUNALE PE ANUL    2010 

 

 

 

                 CAP. 1 – DISPOZITII GENERALE   

 

 

                  Art. 1: Păşunea comunală  a  localităţii Rediu , în suprafaţă totală de  527 ha  din care: 

273 , proprietatea certă a Consiliului local, iar 254 ha  preluată de la fostele CAP, face parte din 

domeniul privat al comunei  Rediu , judeţul Galaţi  şi reprezintă terenurile agricole  acoperite cu 

vegetaţie ierboasă  naturală în cea mai mare parte  şi semănată . 

                  Art. 2 : Administrarea păşunii comunale se stabileşte în  răspunderea directă şi 

nemijlocită a  primarului comunei  Rediu  iar gospodărirea  acestor suprafeţe se face cu consultarea  

crescătorilor de animale  şi cu asistenţa tehnică a specialistului  de la Camera agricolă . 

                 Art. 3: Terenurile evidenţiate ca păşuni , se folosesc în exclusivitate  pentru păşunat ,  

perdele de protecţie a păşunilor , construcţii zoopastorale , lucrări de îmbunătăţiri funciare  pentru  

creşterea potenţialului productiv  al păşunilor .  

 

             CAP. II – EXPLOATAREA PASUNII COMUNALE  

 

                Art. 4. Pe păşunea comunală  sunt îndreptăţiţi  a aduce animalele la păşunat  crescătorii 

de animale  din comuna Rediu ,  cu cele două sate componente :  Rediu şi Plevna.  

                Art. 5.  Se  vor constitui stâni pentru ovine şi caprine şi cirezi pentru taurine , a căror 

organizatori  vor  fi desemnaţi de  proprietarii animalelor , cu care ocazie va fi încheiată şi 

convenţia privind plata întreţinerii animalelor pe perioada de păşunat şi  producţia de lapte 

distribuită proprietarilor   în cazul ovinelor şi caprinelor . 

               Art. 6. Consiliul local va încheia contracte cu organizatorii de stâni şi de cirezi, în baza 

tabelelor prezentate de către aceştia  cu numărul animalelor cuprinse în stână  sau cireadă , conform 

modelului anexă care face parte integrantă din prezentul Regulament. 

              Art. 7 . Păşunea comunală este amplasată pe terenuri cu varietăţi mari în ceea ce priveşte 

relieful ( terenuri în pantă , abrupte)  dispersată în sole cu dimensiuni variabile. 

              Art. 8  Răspunderile  principale ale primarului  în modul de gospodărire a păşunii 

comunale sunt următoarele :  

                   a)  mobilizează crescătorii  de animale  pentru curăţirea , nivelarea, defrişarea 

mărăcinişurilor, lăstărişurilor  de pe păşunea comunală ; 

b)  urmăreşte  creşterea potenţialului productiv al păşunii comunale  prin  

 fertilizarea cu îngrăşăminte chimice  ; 

c) execută lucrări de combatere a eroziunii  şi irigaţii în perioadă de secetă  

pe păşunea comunală  din Valea Suhurlui, destinată păşunatului pentru taurine.  

                   d.   în vederea  prelungirii perioadei de exploatare a păşunii comunale  şi menţinerea 

potenţialului productiv  va organiza păşunatul raţional pe grupe de animale  şi 

tarlale.  

           Art. 9.  Obligaţiile organizatorilor de stâni şi cirezi  şi a crescătorilor de animale : 



                   a)    să încheie contractul de păşunat  cu autorităţile locale  şi să  respecte clauzele 

contractuale ;  

                    

                   b)  să păşuneze numai pe păşunea ce face obiectul contractului încheiat ;  

c)să presteze muncă contributivă pentru curăţirea păşunii comunale ori de câte ori se 

impune ;  

d) să dovedească cu acte sau „la faţa locului”, lucrările făcute pe suprafaţa închiriată 

din păşune conform contractului, din sumele încasate de la APIA ca subvenţie. 

e) să nu scoată animalele la păşunat mai devreme de 1 mai 2010  pentru taurine şi 

1 mai 2010  pentru ovine  şi să încheie perioada de păşunat la data de 31 octombrie 2010. 

                   f ) să nu admită cuprinderea în stâni sau cirezi a animalelor  bolnave , fără avizul 

medicului veterinar.  

                    CAP  III . Sancţiuni.  

          Art. 10. Se sancţionează conform prevederilor Legii Zootehniei nr. 72/ 2002 , săvârşirea 

următoarelor ; 

                    a ) păşunatul neautorizat  sau introducerea animalelor pe pajişti  înafara perioadei 

stabilite în prezentul Regulament ;  

                   b ) neîndeplinirea de către organizatorii de stâni şi cirezi a obligaţiilor prevăzute în 

contract ;  

                   c) circulaţia pe păşune cu orice mijloace de transport , inclusiv cu atelajele , care 

cauzează deteriorarea acestora ;  

                   d)   nerespectarea protecţiei animalelor ;  

f) poluarea şi deteriorarea mediului ambiant ;  

g) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul , în 

 cazul găsirii unui animal rătăcit , părăsit sau abandonat  a cărui viaţă, sănătate  ori integritate  

corporală este în primejdie . 

          Art.11 Se sancţionează conform prevederilor Legii nr.406/2006, permiterea însoţirii turmelor 

şi cirezilor de către câini însoţitori a căror număr este mai mare de 2 câini în zona de deal. În acest 

număr se include şi câinii care asigură paza stânii.   

         Art. 12  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele 

imputernicite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, de Ministerul Apelor si 

Protectiei Mediului, de Prefecti şi de personalul abilitat al Ministerului de Interne iar la propunerea 

primarului Consiliul local  poate transforma cuantumul contravenţiei în zile – muncă în folosul 

comunităţii , valoarea unei zile muncă se calculează  luându-se ca bază de referinţă salariul minim 

pe economie , la data săvărşirii faptei .  

         Art. 13. Nu se va închiria păşunea comunală organizatorilor de stâni şi de cirezi , care nu au  

respectat  clauzele contractuale în anul 2009.                      

                 CAP IV .  DISPOZIŢII FINALE  

        Art- 14.- Prezentul  Regulament  intră în vigoare  începând cu data aprobării de către 

Consiliul local  al comunei Rediu , judeţul Galaţi . Orice dispoziţii contrare prezentului regulament 

se abrogă.  

 

 

 


