
                                                                                                                         Anexa  
   

      

  
 

Art.1 

Terenurile evidenţiate ca păşuni, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Husi, 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. 

 

Art. 2 

Fac obiectul prezentului regulament suprafeţele de păşune permanentă, respectiv 

terenurile consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee (însămânţate 

sau naturale), care nu fac parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie de cel 

puţin 5 ani şi care sunt administrate de către agricultor pentru producerea de furaje, cu 

respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu. 

 

Art. 3 - Repartizarea terenurilor pentru păşunat 

(1) Determinarea suprafeţelor pajiştilor destinate păşunatului se efectuează pe baza 

inventarului domeniului privat al municipiului Husi, aprobat prin hotarare de consiliu 

local. 

(2) Dreptul de folosinţă asupra terenurilor pentru păşunat se acordă pe bază de 

contract de inchiriere. 

(3) Lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor 

efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. 

(4) Criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru atribuirea loturilor de pasune: 

-sa fie inscris cu efectivul de animale in Registrul National al Exploatatiilor si 

Circumscriptia Sanitar Veterinara; 

- sa fie inscris cu efectivul de animale in Registrul Agricol; 

-sa achite taxele stabilite prin contractul de concesionare/inchiriere; 

-sa intretina in bune conditii pasunea evdentiata in contractul de 

concesiune/inchiriere 

 -sa asigure incarcatura optima de animale/ha,pentru suprafata solicitata: 

 Capacitatea de pasunat se stabileste conform formulei: 

I.A.= P.d./(C.i.x Z.p).in care: 

        I.A= Incarcatura cu animale/ha de pajisti,exprimata in UVM  

        P.d.= Productia  disponibila de masa verde-kg./ha 

        Z.p.= Nr.de zile de pasunat intr-un sezon (180) 

        C.i.= consumul zilnic de iarba 

 

 I.A.=11000/(180x55)=1.11 UVM/ha 

     Propunem capacitatea de pasunat/ha :bovine = 3 cap/ha 



 

 

Categoria de animale Coeficientul 

de conversie 

Capete / UVM Incarcatura 

optima 

(nr.animale/

ha.pajiste) 

Tauri, vaci si alte bovine de mai 

mult de 2 ani, ecvidee de mai mult 

de 6 luni  

1,0 1,0 3 

Bovine intre 6 luni si 2 ani 0,6 1,6 4,8 

Bovine de mai putin de 6 luni 0,4 2,5 7,5 

Ovine 0,15 6,6 19,8 

Caprine 0,15 6,6 19,8 
 

       Art. 4 -Perioada de păşunat 

          (1)Perioada legala de păşunat incepe de la data de 1 mai si se desfasoara pana la    

1 noiembrie. 

 

Art. 5 

Atribuţiile privind păşunea şi păşunatul pe teritoriul municipiului Husi, revin 

Compartimentului Agricol si  Cadastru, în cadrul căruia se vor desfăşura următoarele 

activităţi: 

a) întocmirea şi gestionarea contractelor de inchiriere; 

b) verificarea cu privire la modul în care crescătorilor de animale îndeplinesc 

obligaţiile prevăzute în contract; 

c) monitorizarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor; 

d) alte activităţi care se impun, în baza prevederilor legale în vigoare privind 

păşunile. 

 

Art. 6 – Obligaţii ale crescătorilor de animale: 

(1) Să întocmească un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de 

refacere a covorului vegetal, după fiecare ciclu de păşunat. Vor fi înscrise măsurile ce 

trebuie respectate la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţarea păşunilor, 

eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului de apă, eliminarea vegetatiei 

lemnoase, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitar-veterinare 

obligatorii; fertilizarea suprafetelor de pasunat ( folosind minim 200 kg. N/ha ); 

reinsamintarea   suprafetelor de pasunat (pentru infiintarea  unui ha de pasune se folosesc 

22kg/ha amestec graminee si leguminoase, iar pentru reinsamintare se foloseste 70% din 

cantitatea de samanta utilizata la infiintare). 

(2) Să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localităţii, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

(3) Să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul 

veterinar de circumscripţie, pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat; 



(4) Să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să 

asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor 

repartizate pentru păşunat; 

(5) Să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor 

sanitar-veterinare; 

(6) Să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat 

apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile. 

 

Art. 7 

(1) Se interzice executarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel pe 

păşune, în conformitate cu Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată. 

(2) Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi/sau agrozootehnice pe păşune. 

(3) Se interzice schimbarea categoriei de folosinţă a suprafeţelor de păşune. 

(4) Se interzice trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de 

transport, care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri. 

 

Art. 8 

(1) Păşunatul neautorizat se sancţionează cu amendă contravenţională conform 

OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente 

si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

(2) Păşunatul neautorizat reprezintă: 

a) păşunatul cu animale care nu sunt înregistrate in registrul agricol; 

b) păşunatul pe alte suprafeţe decât cele stabilite, respectiv migrare pe alte păşuni sau 

terenuri (fâneţe, ogoare, mirişti, diguri etc.), în condiţiile în care nu există acordul 

scris al proprietarului; 

c) introducerea animalelor la păşunat pe pajişti, fără ca proprietarii acestora să deţină 

contracte de inchiriere; 

d) păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitar-veterinare care să 

ateste starea de sănătate a acestora; 

e) păşunatul animalelor depistate bolnave; 

f) păşunatul în afara perioadei de păşunat stabilite. 

      g) introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele dacat cele stabilite prin 

contract; 

       h) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute 

in contract; 

       i) circulatia pe pajisti cu orice  alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat 

cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea; 

       j) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu; 

      k) arderea vegetatiei pajistilor permanente;     

 

Art. 9 



Pentru prevenirea păşunatului ilegal se vor efectua controale de către echipe mixte 

formate din consilieri locali, reprezentanti ai Serviciului  Politiei Locale Husi si angajati 

ai Primariei municipiului  numiti prin Dispozitia primarului. 

 
 

          Presedinte de sedinta,                                      Secretarul municipiului Husi, 

                  Liviu Iacob                                                         jr. Monica Dumitrascu 

 

 


