ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.8 din 30.03.2012 privind aprobarea „Planului de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor”
la nivelul comunei Naidăş
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de
întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor” la nivelul comunei Naidăş;
Luând în considerare Expunerea de motive a primarului comunei Naidăş precum şi raportul
compartimentului de resort din cadrul Aparatului de lucru al Primarului comunei Naidăş
În temeiul:
- Ordinului nr.541 din 24 august 2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului
administraţiei publice nr. 226/235/2003;
- Legii nr.72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei
nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.1, art.45
alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă „Planul de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor” la nivelul comunei Naidăş,
judeţul Caraş-Severin, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se împuterniceşte primarul comunei Naidăş să semneze în faţa autorităţilor abilitate
orice document necesar ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3. – Compartimentul de contabilitate şi Compartimentul de resort din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Naidăş va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prevederile
acestei hotărâri.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş;
- Compartimentului de Contabilitate din cadrului Aparatului de lucru al Primarului al
comunei Naidăş;
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.8 din 30.03.2012

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR
anul 2012
În scopul evitării degradării pajiştilor permanente şi a respectării bunelor condiţii
agricole şi de mediu se stabilesc următoarele lucrări de întreţinere şi îmbunătăţire a păşunilor
comunale:
- Distrugerea muşuroaielor, înlăturarea cioturilor, pietrelor, buturugilor, a resturilor
vegetale şi a spinilor – termen permanent. Această activitate se va realiza manual prin folosirea
de unelte specifice (furci, topoare, greble, târnăcoape ş.a.). materialele rezultate în urma
igienizării vor fi aduse până la drumurile de acces pe păşune unde se vor încărca în remorci şi
se vor transporta la deponeul comunal.
- Îndepărtarea vegetaţiei lemnoase dăunătoare – termen periodic. Se vor inventaria
zonele predispuse invaziei forestiere şi se va acţiona în consecinţă.
- Nivelarea unor porţiuni de teren pentru evitarea „descălţaţii” plantelor după îngheţ prin
tăvălugire – termen: până la 16 aprilie. Vor fi folosiţi tăvălugi acţionaţi manual.
- Drenarea locurilor cu exces de umiditate – termen: funcţie de situaţie. Acest lucru se
face prin lucrări de desecare cu şanţuri deschise realizate manual. Se vor face evaluări periodice
asupra trupurilor de păşune cu predispoziţie de băltire în perioadele cu precipitaţii abundente.
- Distrugerea buruienilor şi plantelor toxice prin cosire – termen: după data de 1 iulie. Se
va realiza manual iar masa vegetală rezultată va fi îndepărtată în cel mult două săptămâni de la
cosire, urmând modul de scris la procesul de igienizare.
- Fertilizarea trupurilor de păşune cu îngrăşăminte organice – termen: până la finele
primei decade a lunii aprilie. Se vor folosi îngrăşăminte organice donate de la crescătorii de
animale în cazul în care aceştia sunt deacord, manifestând excedent de materie organică.
Materialul va fi preluat de la fermieri, transportat la marginea păşunilor, de unde se va
împrăştia manual cu furci şi lopeţi din roabe sau căruţe. Se va folosi o cantitate de aproximativ
20 kg azot substanţă activă/ha. Conform ratei de conversie se va folosi maxim 2 to/ha gunoi de
ovine sau maxim 4 to/ha gunoi de bovine sau cabaline.
- Grăpatul în scopul intensificării aerării, reţinerii apei în sol şi mineralizării mai intense
a materiei organice – termen: prima decadă a lunii aprilie. Această activitate se va realiza după
caz doar dacă la o evaluare atentă se constată faptul că se impune. Se va realiza cu grape uşoare
acţionate cu forţă animală.
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