ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 12/2014
privind aprobarea nivelului redeventei pentru
contractu! de concesiune a pasunii comunale
§i a planutui de lucrari pentru intretinerea pasunii comunale
Avand in vedere :
- prevederile HCL nr. 7/2012 privind concesionarea pasunii comunale “Asociatiei
Grivita” a crescatorilor de animale din comuna Grivita, judetul Vaslui;
- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organ izarea, administrarea §i exploatarea
paji^tilor permanente §i pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- prevederile H.G. nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea §i exploatarea
paji^tilor permanente §i pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivita.
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), d), art. 45 alin. (1) $i ale art. 115 alin. (1) lit b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraatia publica locala republican, cu modificarile §i
completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui:
HOTARA§TE:
Art. 1. - Se aproba nivelul redeventei pentru contractul de concesiune a pa§unii comunale
din comuna Grivita la suma de 50 lei/ha/an.
Art. 2. - Se aproba Planul de lucrari pentru intretinerea pasunii comunale, conform
Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. - Se imputemice^te primarul comunei Grivita, pentru a semna actul aditional la
contractul de concesiune nr. 746/31.01.2012, incheiat cu Asociatia Grivita a crescatorilor de
animale.
Art. 4, - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari i§i inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local nr. 13/2013 privind aprobarea nivelului redeventei pentru contractul
de concesiune a pasunii comunale.
Art. 5. - Primarul comunei Grivifa, judetul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de
specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 6. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor §i institutiilor interesate prin
grija secretarului comunei.
Dataastazi: 31 martie 2014
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
AnexaNr. 1 laHCL nr. 12/2014

Planul de lucrari pentru mtretinerea pasunii comunale
A r t 1. - (1) Pentru asigurarea productiei de masa verde necesara animalelor §i pentm
mentinerea suprafetelor de paji§ti in bune conditii agricole §i de mediu, utilizatorii acestor
suprafete vor efectua lucrarile de intretinere.
(2) Lucrarile de intretinere a suprafefelor de paj i§ti se vor efectua inaintea inceperii
pa^unatului, in timpul pa$unatului cat §i dupa incheierea sezonului de pa§unat, aceste lucrari
constau in:
- curatirea terenului de resturi vegetale;
- defri^area speciilor lemnoase nevaloroase;
- combaterea mu^uroaielor vegetale si animale;
- combaterea buruienilor nefolositoare;
- lucrari de suprainsamantare;
- fertilizare cu ingra§aminte organice si ingra§aminte chimice.
Art. 2. - Indepartarea gramezilor de resturi vegetale sau specii lemnoase nevaloroase nu
se va face prin aprinderea acestora.
Art. 3. - Pentru intampinarea poluarii apelor de suprafata sau de adancime in cazul
fertilizarii cu ingra^aminte chimice a suprafetelor de paji^ti, se va evita administrarea acestora pe
suprafetele din apropierea surselor de apa sau a paraielor.
(2) Momentul aplicarii ingra^amintelor chimice trebuie ales inaintea inceperii pa§unatului
cu minim 30 de zile, pentru ca acestea sa se solubilizeze §i sa se absoarba in sol, in vederea
evitarii imbolnavirii animalelor. iar condifiile atmosferice permit executarea acestei lucrari (lipsa
precipitatiilor abundente, strat gros de zapada, etc)
Art. 4. - In cazul efectuarii lucarilor de suprainsamantare se vor utiliza speciile de plante
furajere care se preteaza in zona respective, seminte care sunt certificate calitativ.
A r t 5. - Intretinerea §i repararea utilitatilor zoopastorale ca: fantani, captari de izvoare,
adapatori, bai pentru imbaierea animalelor, drumuri de acces, podete, se va face de catre
utilizatorii suprafetelor de paji§ti inaintea inceperii pa^unatului §i in timpul sezonului de pa§unat.
Art. 6. - (1) Lucrarile pentru mtretinerea suprafetelor de paji^ti §i a utilitatilor
zoopastorale se vor receptiona de catre comisia stabilita prin grija gestionarului acestor
suprafete. Cu ocazia recepfiei lucrarilor se vor intocmi procese verbale In care se vor evidentia
cantitatile §i calitatea lucrarilor executate. Lucrarile care nu pot fi receptionate nu se vor
considera ca flind executate.
(2) Gestionarul fondului de pa^une se obliga sa notifice Consiliul local inceperea
efectuarii lucrarilor de intretinere. Primarul, in baza notificarii primite din partea gestionarului
fondului de pa$une va asigura prezenta unui reprezentant pentru certificarea lucrarilor executate.

