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                                                              H O T Ă R Â R E A NR.10  

                                                                    din  31 martie 2009 

                                                    privind organizarea păşunatului în anul 2009 

 

 

 

                                         Consiliul local al comunei Chetani, judetul Mures, 

                                         Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.799 din 

26.03.2009  cu privire la organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor din comuna Cheţani 

în anul 2009,prezentată de către Dl.Csegoldi Nicolae Zsolt – viceprimarul comunei, 

                                         Văzând prevederile : Legea nr.18/1991 şi 1/2000 privind fondul 

funciar;Legea nr.72/2002 –Legea zootehniei, 

                                         În temeiul prevederilor art.36. alin.(2) lit. “c” ; art.45. alin.(1) şi 

art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

                                  Art.1. Consiliul local  Chetani va organiza administrarea şi exploatarea 

păşunilor cu sprijinul comitetelor de cetăţeni alese în cadrul adunărilor crescătorilor de 

animale din cele trei sate componente comunei, comitete confirmate prin dispoziţia  

primarului. 

                                 Art.2. Proprietarii de animale au dreptul să scoată animalele la păşunat 

doar cu condiţia ca acestea să fie libere de boli transmisibile, să fie vaccinate şi tratate 

conform prescripţiei sanitar veterinare. 

                                           Ciobanii sunt obligaţi să primească în turmă numai animalele 

pentru care a fost achitată taxa de păşune, în caz contrar vor achita ei taxa de păşune pentru 

animalele primite în turmă pentru care nu a fost plătită taxa de păşune de către proprietarii de 

animale în cauză. 

                                Art.3. Învoirea animalelor la păşune va fi admisă astfel: 

                                           a) pentru ovine   ………..1 martie  - 25 decembrie 2009 

                                           b) pentru bovine……….. 1 mai –      20 noiembrie 2009 

                               Art.4. Pentru animalele ce se învoiesc la păşune în anul 2009 se percep 

următoarele taxe de păşunat pe cap de animal: 

a) pentru bovine ………………… ………25   lei/cap 

b) bovine tineret…………………………..12,5 lei/cap 

c) cabaline…………………………………30   lei/cap 

d) ovine şi caprine…………………………  5   lei/cap 

                              Art.5. Se stabilesc următoarele niveluri a taxelor de gloabă datorate de 

proprietarii de animale sau păstorii de turme pentru nerespectarea păşunatului pe trupurile de 

păşune repartizate precum şi a perioadei de păşunat, după cum urmează: 

a) bovine şi cabaline………………………..15 lei/cap/zi 

b) tineret bovin şi cabalin 12-24 luni……….10 lei/cap/zi 



c) tineret bovin şi cabalin  6 –12 luni……… 3 lei/cap/zi 

d) ovine şi caprine………………………….  3 lei/cap/zi 

e) tineret ovin şi caprin 3 –12 luni…………  2 lei/cap/zi 

f) porcine peste 6 luni……………………   10 lei/cap/zi 

g) tineret porcin peste 6 luni…………………5 lei/cap/zi 

 

                               Pentru turmele constituite se stabilesc următoarele taxe de gloabă: 

a) pentru cirezi de vite……………………….   150 lei/zi 

b) pentru turmele de oi………………………    150 lei/zi 

                               La taxa de gloabă se adaugă valoarea pagubei produse,care a fost stabilită 

pe baza procesului verbal de constatare încheiat de către delegatul primarului şi a 

specialistului agricol. 

                               Art.6. Taxa de obor pentru animalele aduse la obor şi neridicate de 

proprietar, este: 

a) bovine şi cabaline…………………………….. 15 lei/cap/zi 

b) tineret bovin şi cabalin………………………..  10 lei/cap/zi 

c) bovine şi caprine……………………………       5 lei/cap/zi 

d) porcine…………………………………………10 lei/cap/zi 

                               Animalele neridicate în termen de 30 de zile vor putea fi valorificate în 

condiţiile legii. 

                             Art.7. Pentru întreţinerea  suprafeţelor de păşune toţi proprietarii care au 

animalele scoase la păşunat vor executa prestaţii în muncă, revenind câte : 

- pentru 1 cap bovină sau cabalină …………………  3 zile 

- 1 tineret bovin sau cabalin………………………..   2 zile 

- pentru 5 ovine…………………………………….   3  zile 

                               În caz de neesecutare a prestaţiei în zile muncă corespunzătoare numărului 

de animale  scoase la păşunat, se va plăti până la data de 31  decembrie a anului în curs 

contravaloarea acestora luându-se ca bază de referinţă  salariul minim pe economie. 

                           Art.8. Învoirea animalelor la păşune pe trupurile de păşune repartizate, se va 

face numai pentru detinătorii de animale care au domiciliul pe raza comunei. 

                           Art.9. Stabilirea trupurilor de păşune pentru păşunatul cu oile şi vitele în 

anul 2009 se va face de către comitetele de păşunat din fiecare localitate componentă 

comunei,încheindu-se în acest sens contracte de păşunat între aceste comitete şi ciobanii sau 

responsabilii de turme, vizate de primar. 

                           Art.10. Veniturile obţinute  prin administrarea şi exploatarea păşunilor 

comunale vor fi utilizate doar pentru lucrări de întreţinere a păşunilor. 

                          Art.11. În situaţia în care va exista excedent de păşune,aceasta se va putea 

închiria şi altor deţinători din alte localităţi, prin licitaţie,conform prevederilor legale în 

domeniu. 

                          Art.12. De executarea prevederilor prezentei hotărâri vor răspunde Dl. 

Csegoldi Nicolae Zsolt  – viceprimarul comunei, Muntean Maria –agent agricol împreună cu 

comitetele de păşunat pentru fiecare localitate componentă comunei. 

 

 

 

                           PRESEDINTE, 

                       Csegoldi Nicolae Zsolt                                            CONTRASEMNEAZA                                         

                                                                                                                 SECRETAR 

                                                                            Crefelean Ioan 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consilieri din totalul de 11 consilieri ai Consiliului local al comunei Chetani 

Red/dact.C.I. 



 

 

                       


