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ROMÂNIA 
JUDEłUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.9/2011 
privind aprobarea Programului de exploatare  

                                     a păşunii comunale pentru anul 2011 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive prin care viceprimarul comunei propune măsuri pentru 
buna exploatare a păşunii comunale pentru anul 2011; 

- raportul viceprimarului comunei; 
- în baza în baza prevederilor din Legea nr. 82/2002 – legea zootehniei ; 
- în temeiul art. 36, alin. (2), lit. “c” şi  art. 45, alin. (1) şi (3) din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
 
                             H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. - Se aprobă programul de exploatare a păşunii comunale pentru 

anul 2011, prevăzut în anexă. 
Art. 2. –În anul 2011, crescătorii de animale vor efectua o contribuŃie în 

muncă pentru igienizarea şi întreŃinerea păşunii comunale, după cum urmează: 
- pentru 1 – 3  bovine sau cabaline – 2 zile de muncă; 
- pentru 1 – 10 ovine şi caprine – 2 zile de muncă; 
- pentru peste 3 capete bovine sau cabaline ori peste 10 capete ovine şi 

caprine - 3 zile de muncă, pentru fiecare 1–10 capete în plus. 
Art. 3. - Pe păşunea comunală vor păşuna numai animalele pentru care 

proprietarii lor au încheiat cu Primăria comunei Muntenii de Sus convenŃii de acces 
la  păşunat a animalelor. 

Art. 4. – (1) Până la data de 15 martie 2011, viceprimarul comunei va 
întocmi evidenŃa scrisă, pe trupuri de păşune, a crescătorilor de animale care 
urmează să păşuneze pe păşunea comunală în anul 2011. 

(2)Această evidenŃă va fi predată, pe bază de semnătură, până la acelaşi 
termen, contabilului primăriei, în vederea organizării activităŃii de încasare a taxei de 
păşunat. 

Art. 5. – (1) Pentru fiecare lucrare executată pe păşunea comunală, atât 
pentru cele finanŃate, cât şi pentru cele executate prin contribuŃia în muncă a 
proprietarilor de animale, viceprimarul si agentul agricol vor întocmi procese-verbale 
de recepŃie. 

(2)Pentru lucrările executate prin contribuŃia în muncă a crescătorilor de 
animale, procesele-verbale de recepŃie vor avea anexată lista nominală a crescătorilor 
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de animale care au efectuat fiecare lucrare, cu specificarea volumului de muncă 
executat, a numărului de zile muncă şi a seriei şi numărului actului de identitate al 
acestora. Listele vor fi semnate de fiecare crescător de animale care a efectuat 
contribuŃia în muncă pentru întreŃinerea păşunii. 

Art. 6. - Până la data de 01 mai 2011, viceprimarul comunei, împreună 
cu tehnicianul de urbanism din aparatul de specialitate al primarului, vor delimita şi 
borna toate trupurile de păşune comunală şi, în cazul constatării unor cazuri de 
ocupare a păşunii de către persoane particulare, fără drept, va prezenta primarului 
comunei măsuri pentru redarea suprafeŃelor ocupate în folosinŃa crescătorilor de 
animale, în vederea folosirii lor pentru păşunatul animalelor. 

Art. 7. – Viceprimarul comunei, împreună cu agentul agricol din 
aparatul de specialitate, vor organiza efectuarea la timp a lucrărilor de cultivare a 
suprafeŃelor de teren arabil ce fac parte din păşunea comunală, asigurând depozitarea 
recoltelor obŃinute la primărie. 

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 9. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinŃă publică prin afişare 

la sediul Primăriei comunei Muntenii de Sus. 
Art. 10. – Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Muntenii de Sus 
                                                                         
 

                                Data: 22 februarie 2011 
 
 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
               Ignat Neculai                Contrasemnează: 
                   Secretar comună 
                      Rodica Buhuş  
 
 

 


