
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  
 
ANEXA NR. 1  
La Hotărârea Consiliului Local Aluniş 
Nr.21/26.03.2018 
 
 

MĂSURILE  DE  UTILIZARE 
a păşunilor proprietate privată a comunei Aluniş 

 
 

Pentru punerea în valoare a suprafeţelor de pajişti, obiectivul fundamental este 
sporirea producţiei totale de masă verde şi a calităţii acesteia, în concordanţă cu 
creşterea eficienţei animalelor, în special a efectivelor de bovine şi ovine. 

Păşunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de păşunat 
considerându-se păşunat clandestin. 

În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului se va ţine cont 
de capacitatea de păşunat, încărcătura optimă. 

a) Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o pajişte o poate 
susţine pe termen nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg 
sezonul de păşunat de pe un hectar de pajişte la care se cunoaşte producţia de 
furaje disponibilă; 

b) Ciclul de păşunat se referă la numărul de zile în care animalele păşunează 
efectiv pe o suprafaţă de pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea 
animalelor de pe teren şi până la introducerea lor la păşunat pe aceeaşi 
suprafaţă; 

c) Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/hectar (nitate vită mare) 
calculate în funcţie de producţia vegetală şi cerinţele nutriţionale ale 
animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice şi faunei sălbatice. 
Trebuie să se ţină cont de preferinţele alimentare înnăscute sau dobândite ale 

animalelor pentru consumul selectiv al plantelor în funcţie de conţinutul în substanţe 
nutritive, arome, toxine, etc. 

Păşunatul excesiv sau suprapăşunatul trebuie evitat deoarece acesta conduce 
la reducerea utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor. 

Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale 
pe hectar de 0,3 UMV. 

Pentru a evita degradarea pajiştilor permanente se respectă următoarele reguli: 
a) Menţinerea densităţii optime a animalelor ; 
b) Reducerea numărului de animale când productivitatea pajiştilor scade; 
c) Reducerea numărului de animale pe pajiştile cu arbori-dacă este frecvent 

afectează coaja copacilor/copaci tineri/puieţi. 
Deţinătorii de animale pot închiria o suprafaţă de păşune pe o perioadă care să 

nu depăşească 10 ani, cu respectarea perioadei de păşunat a fiecărui an. 



În situaţia în care nu au fost depuse solicitări pentru închiriere, pentru anul 
2017 se va proceda la stabilirea taxelor de păşunat pentru crescătorii de animale . 

Sezonul de păşunat este între 04 iunie  şi 30 septembrie. 
În cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare la locul de 

păşunat se face pe drumurile publice, deţinătorii de animale sunt obligaţi să le 
însoţească să nu obstrucţioneze circulaţia vehiculelor. 

Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor cu potenţial agresiv ridicat 
confom legislaţiei în vigoare, a câinilor din rase de vânătoare. Orice responsabilitate 
pentru acţiunile agresive nejustificate ale câinilor ciobăneşti revine ciobanului care 
însoţeşte turma care are obligaţia de a chema câinii ori de câte ori se îndepărtează 
prea mult de turmă cu excepţia cazurilor în care protejează turma. 

Sunt interzise  şi constituie contravenţii următoarele: 
a) Păşunatul animalelor nesupravegheate; 
b) Păşunatul neautorizat sau intrarea pe pajişti în afara perioadei de păşunat; 
c) Circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv atelajele , 

altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de cei care utilizează 
pajiştea; 

d) Depozitarea materialelor de orice fel pe păşune; 
e) Nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu; 
f) Arderea vegetaţiei permanente. 

Contravenţiile enumerate mai sus se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 
2.000 lei. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar sau 
de către persoanele împuternicite de acesta. 
 


