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DECIZIE  Nr. 2 / 4 

din  20. 03. 2012 

 

 

 ’’ Cu  privire la majorarea  productivităţii  

          şi folosirea raţională a păşunilor. ’’ 

 

 

         În conformitate cu  Legea  privind  administraţia publică locală Nr. 436- XVI    din    

28. 12. 2006 ,  cu Art. 24,25 al Legii “Zootehnie “ nr. 412 –XIV din 27.05.99 şi Hotărîrea 

Guvernului R. Moldova nr. 667 din 23.07.2010  „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

păşunat şi cosit „, Prescripţiei nr.  01   din 14.02.12, a Inspectoratului Zootehnic de Stat şi  ţinînd 

cont de faptul că productivitatea păşunilor satului Grozeşti a scăzut, suprafeţele furajere s-au 

epuizat, sunt în delăsare, bătătorite de animale, ierburile de calitate sunt pe cale de dispariţie, 

recoltele ierbivore scad constant şi în scopulîmbunătăţirii păşunilor naturale pentru majorarea 

productivităţii şi folosirii lor  raţionale , Consiliul sătesc, 

                                         DECIDE: 

1. Se stabilesc termenii de ieşire  anuală la păşunat pentru animalelelor din gospodăriile  

cetățenilor s.Grozești , după cum urmează: 

- bovine , începînd cu data de 15 aprilie 

- ovine şi caprine , începînd cu data de 01 mai 

2.Se interzice păşunatul în cireadă a taurilor împreună cu vacile şi vitelele şi păşunatul  comun  

     al diferitor specii de animale , cît şi păşunatul comun cu animalele bolnave. 

3. Se stabilesc termenii de închidere a sezonului pentru păşunat, după cum urmează: 

- bovine , pînă la  data de 01 noiembrie  

- ovine şi caprine , pînă la data de 01 noiembrie 

4. În caz de ieşire a animalelor pînă la începutul sezonului de păşunat sau după  finalizarea 

acestuia, către posesori se vor întreprinde măsuri în  conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5. Consiliul va modifica termenii de ieşire la păşunat şi încheiere a sezonului în  dependenţă de 

condiţiile climaterice ale fiecărui an. 

6.Se propune primarului anual să monitorizeze procesul de încheiere a  contractelor de  prestare a  

   serviciilor de păşunat între deţinătorii de animale  şi păstori. 

 



7. Se  constituie grupul de lucru în scopul repartizării  pînă la data de 20.04.12   a  terenurilor  

    de păşunat după turme şi cirezi în componenţa : 

- primarul Elena Dobzeu 

- Spec. În reglem. regim funciar Ioana Merlan 

- Medicul veterinar Constantin Enache 

- Comisia pentru  agricultură a Consiliului local. 

8.Se stabilesc locurile de adunare a animalelor înainte şi după  păşuni, după cum urmează : 

 Pentru bovine : 

- În sectorul „ Hliza „ – pe şes 

- În sectorul „ Centru „ – terenul adiacent gospodăriei  cet. Croitoru  Vasile 

- În sectorul „ Bereasa „ – terenul adiacent gospodăriei  cet. Butnaru  Mihail 

Pentru ovine şi caprine : 

În sectorul „ Hliza „ –  terenul adiacent gospodăriei  cet. Iancu  Pavel 

- În sectorul „ Centru „  şi „ Bereasa „–terenul adiacent gospodăriei  cet. Savin Iustina 

 

     9.Specialistul în reglementarea regimului funciar Ioana  Merlan : 

- va aduce prezenta Decizie la cunoştinţa deţinătorilor de animale înainte de a începe 

păşunatul. 

- va informa Inspectoratul de Stat în Zootehnie despre prezenta Decizie . 

10. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în seama  primarului Elena Dobzeu. 

 

AU VOTAT : Pentru - 8   , Împotrivă - 0  , Abţinuţi – 2 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                          Iancu   Virginia 

Contrasemnat :  

Secretarul Consiliului                                         Mitrofan   Svetlana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Care sunt actele normative speciale 

 cu privire la păşuni şi fâneţe 

 

Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind folosirea 

terenurilor publice pentru păşunatul vitelor şi cositul ierbii  

sunt  reglementate  prin:  

 Codul funciar, Legea nr. 828 din 25.12.91  

 Legea zootehniei nr. 412 din 27.05.99  

 Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007  

 Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară  

 Hotărârea Guvernului nr. 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la păşunat şi cosit  

La adoptarea deciziei privind repartizarea terenurilor pentru păşunat  Consiliul local 

Grozești  a ţinut  cont de anumite cerinţe ale legislaţiei :  

 Pentru păşunatul vacilor şi altor bovine trebuie să fie repartizate terenurile cu anumite 

ierburi, în luncile râurilor şi în partea de jos a dealurilor.  

 Pentru viţei până la vârsta de cinci luni trebuie să se repartizeze terenuri cu plante 

mustoase.  

 Pentru oi şi caprine trebuie să fie rezervate terenuri cu plante joase de pe vârfurile 

dealurilor.  

 Sectoarele de păşuni trebuie să fi folosite pentru păşunat şi fâneţe după rotaţie, pe parcele. 

Organele administraţiei publice locale trebuie să elaboreze planul lucrărilor de întreţinere, 

ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor publice, conform cerinţelor legislaţiei cu 

privire la păşunat şi cosit. 

 Parcelele pentru păşunat trebuie să fie îngrădite, să fie amenajate ocoale şi terenuri pentru 

adăpatul vitelor. 

  Amenajarea ocoalelor pentru vite se permite la o distanţă de cel puţin 300-500 m de la 

bazinele de apă. La Prut distanţă trebuie să fie mai mare de 1 kilometru.  

Care sunt regulile de folosire a păşunilor şi fâneţelor publice? 

o Se interzice păşunatul în primul an de înfiinţare a păşunilor. 

o Păşunatul poate începe doar după 20 aprilie sau la începutul lui mai, când solul s-a 

zvântat şi temperatura aerului noaptea este de +5°C şi mai mult. 

o Plantele de pe sectoarele destinate păşunatului trebuie să aibă înălţimea minimă de 

aproximativ 10 cm pentru plantele joase şi de aproximativ 15 cm pentru plantele 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311663&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=327196&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335434
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335434


înalte. În alte locuri (pante, terenuri cu pericol de eroziune etc.) păşunatul trebuie să 

înceapă după 20 mai sau până la 10 iunie.  

o Perioada de păşunat trebuie să se încheie până la 10 noiembrie sau cu o lună înainte 

de coborârea temperaturii medii sub 0°C.  

o Nu este voie să fie scoase animalele la păşunat imediat după ploaie.  

o Nu se permite păşunatul comun al diferitelor specii de animale, păşunatul 

animalelor bolnave.  

o Cositul fâneţelor se permite la o înălţime nu mai mică de 5 cm de la suprafaţa 

solului.  

o Durata cositului nu trebuie să depăşească 10 zile. O dată la 2-3 ani se coseşte mai 

târziu, pentru a da posibilitate plantelor să formeze seminţe. Ultimul cosit se 

efectuează între 20 septembrie şi 10 octombrie, cu cel puţin trei săptămâni înainte 

de perioada îngheţurilor.  

 

Care sunt terenurile destinate păşunilor şi fâneţelor? 

 Potrivit art.12 din Codul funciar, în procesul de privatizare a terenurilor agricole, până la 

atribuirea cotelor de teren echivalent, comisiile funciare formate de autorităţile publice 

locale urmau să stabilească suprafeţe de terenuri care rămân în proprietatea publică a 

satului (comunei) pentru a fi folosite ca păşuni obşteşti.  

 Informația privind terenurile atribuite în folosinţa cetăţenilor pentru păşunat şi fâneţe poate 

fi obținută la primărie, precum şi la oficiile cadastrale teritoriale (în cazul în care a avut loc 

înregistrarea acestor terenuri).  

 Sectoarele de teren rezervate pentru păşunat şi termenele în care este permis păşunatul sunt 

stabilite de organele administraţiei publice locale (consiliul local). Decizia privind data şi 

locul unde este permis păşunatul vitelor trebuie să fie adusă la cunoștința cetăţenilor cu 10 

zile înainte.  

 

Controlul asupra îndeplinirii cerinţelor legale cu privire la 

păşunat şi cosit este efectuat de către: 

 Autorităţile administraţiei publice locale (consiliul local, primăria);  

 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, subordonată Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare: http://www.asv.gov.md/;  

 Inspectoratul Ecologic de Stat subordonat Ministerului Mediului: http://inseco.gov.md/.  

http://www.asv.gov.md/
http://inseco.gov.md/
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