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HOTĂRÂRE
privind organizarea păsunatului animalelor în anul 2009
pe păşunea comunală

Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani,întrunit în şedinţa
ordinară la data de 30.04.2009,
analizând Expunerea de motive al primarului comunei George Enescu prin care arată
necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri cu privire la organizarea păşunatului pe
islazul comunal în anul 2009,
văzând că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi au fost respectate prevederile art.148
alin. 2,3 si 4 ale Constitutiei Romaniei ,
având avizul favorabil al ;
1.Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget-finanţe,administrarea domeniului
public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodărie comunală ,protectia mediului,servicii si comerţ.
2.Comisiei pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi agrement,
3.Comisiei pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştei publice,a drepturilor
cetăţenilor.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea zootehniei, nr 72/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 36, alin 2, lit. b) si alin 4, lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală ,republicată şi art. 5 alin. (7) din Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plăţi directe si plăţi naţionale
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediu şi zone defavorizate, modificat şi completat prin Ordinul nr. 118/2009, art. 7
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe
si plati nationale directe complementare , care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007
si pentru modificarea art 2 din Legea 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de
asociere in agricultura, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr.
139/2007,
în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă repartizarea suprafaţei de 355 ha păşune comunală pentru anul
2009, gratuit, deţinătorilor de animale.
Art. 2. Perioada de păşunat va fi cuprinsă intre 01 mai şi 14 octombrie 2009.
Art. 3. Deţinătorii de animale, responsabilii de stâni, precum şi oricare altă persoană, în
cazul în care nu respectă prezenta hotărâre, precum şi în cazul în care nu-şi respectă limitele
suprafeţelor primite pentru păşunat, creând pagube, sunt obligaţi să plătească o „taxă de
gloabă”, pe cap de animal reţinut, în sumă de 30 lei/cap de oaie şi 100 lei/cap de vacă,
junincă, cal sau viţel, precum si alte eventuale cheltuieli efectuate cu animalele în acest sens.
Art. 4. Persoanele care doresc să organizeze stâni cu teren arendat de la proprietari persoane fizice, sunt obligati sa întocmească contracte de arendare cu aceştia, conform Legii

arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, iar suprafaţa arendată să fie
compactă, proporţională cu numărul de oi (pentru 10 oi / ha).
Art. 5. Toate persoanele care exploatează suprafeţe din izlazul comunal vor presta
toate lucrările necesare de întreţinere pentru menţinerea în parametri normali ai suprafaţei de
păşunat, căilor de acces şi adăpătorilor.
Art. 6. Primarul comunei George Enescu răspunde de ducerea la îndeplinire a
prevederilor din prezenta hotărâre prin compartimentul de specialitate.
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