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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 

HOTĂRÂREA nr.11 
din 30.04.2013 

privind actualizarea Planului tehnic de întreținere și îmbunătățire a 
pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei Largu - 2013 

 
Consiliul Local al comunei Largu, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară 

din 30 aprilie 2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a primarului Neculai Stănel, inițiatorul proiectului 
de hotărâre ; 

 raportul compartimentiului de specialitate asupra proiectului de 
hotărâre ; 

 prevederile art.10 alin.2  din Hotărârea Guvernului nr.940/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 
72/2002 ; 

 prevederile pct.IV din Strategia privind organizarea activităţii de 
imbunatatire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen 
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul comun nr.226/235/2003 al 
Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului 
Administrației Publice, modificată și completată prin Ordinul comun nr. 
541/210/2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării 
Rurale și Ministerului Administrației și Internelor ; 

 prevederile art.7 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, 
şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și 
complatările ulterioare ; 

 prevederile art.5 din Ordinul nr.246/2008 al Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale privind stabilirea modului de implementare, a 
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în 
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de 
agromediu şi zone defavorizate, cu modificările și completările aduse 
de Ordinul nr. 67/28.03.2011 al aceluiași minister ; 

 prevederile art.8 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor ; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
În temeiul art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE : 
 
Art.1 Aprobă actualizarea Planului tehnic de întreținere și îmbunătățire a 
pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei Largu – 2013, conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2 Primarul comunei Largu este împuternicit să efectueze toate 
demersurile în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Planul tehnic de 
întreținere și îmbunătățire a pajiștilor aparținând domeniului privat al 
comunei Largu - 2013; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate. 
 
 
 
            Președinte de ședință, 
      consilier local, Manta Nicușor                      contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                              Bordea Stelică 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Largu din data de 30.04.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 10 consilieri locali în funcţie prezenți . 
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                                                                                  ANEXA 
                                                                 la HCL Largu nr.11/30.04.2013 
 

Plan tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor  
aparținând domeniului privat al comunei Largu – 2013  

 
 
     Principalele măsuri şi acţiuni tehnologice pentru ameliorarea 
pajiştilor naturale   vor fi : 
1.Bonitarea tuturor suprafeţelor de pajişti, cu stabilirea potenţialului de 
producţie al acestora şi evidentierea covorului vegetal existent. Se vor stabili 
cele mai indicate asociaţii de leguminoase şi graminee perene, pe baza 
cercetărilor ştiinţifice în domeniu ; 
2.Întocmirea pentru fiecare păsune a programului de acţiuni tehnice ce 
trebuie aplicate pentru atingerea potenţialului de producţie - regenerări prin 
insămantare sau suprainsămantare, fertilizari, combaterea eroziunii solului, 
desecări, lucrări de întreţinere etc. -, cuantificându-se cu această ocazie 
efortul material şi financiar care trebuie depus pentru realizarea acestuia 
3.Stabilirea surselor financiare care pot fi atrase la bugetele locale ; 
4.Etapizarea programului de îmbunatatire a pajiştilor, prin eşalonarea pe ani 
de execuţie, începând cu suprafeţele care necesită cele mai reduse eforturi 
financiare, pentru aducerea acestora într-un circuit normal de producţie, şi 
continuând în mod gradat cu cele mai costisitoare. În cadrul acestei 
eşalonări, un loc prioritar trebuie sa fie acordat refacerii izlazului communal.  
5.Determinarea anuală a necesarului de seminţe care trebuie produse pentru 
refacerea covorului vegetal prevăzut a se executa în anul următor.                  
6.Întocmirea unui program pentru refacerea covorului vegetal. cu privire la 
curătarea păsunilor, eliminarea buruienilor toxice, eliminarea excesului de 
apă etc Măsurile tehnice, organizatorice şi economico-financiare necesare 
ameliorării pajiştilor trebuie sa fie incluse în cadrul unor amenajamente 
pastorale întocmite pentru fiecare pasune. Amenajamentul pastoral va 
cuprinde acţiuni din programul de imbunătătire şi exploatare a pajiştilor pe o 
perioada de cel puţin 5 ani, inclusiv prevenirea şi combaterea parazitozelor 
la animale, în raport cu starea şi folosinta pasunii şi cu cerinţele economice 
locale. Proiectul de amenajament pastoral va fi întocmit de specialişti de la 
Direcția pentru agricultură a județului Buzău, din unităţile de cercetare de 
profil, în colaborare cu unităţile specializate autorizate.  
 7.Repartizarea suprafeţelor ameliorate crescatorilor de animale, pe baza de 
contract, pentru o durata de folosire de minimum 10 ani, prevăzându-se 
obligaţia acestora de a executa anual lucrările de întreţinere şi îmbunătătire, 
tratamentele sanitare veterinare la animale, de a respecta strict regimul 
tehnologic de pasunat, precum şi incarcatura optima de animale 
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8.Executarea lucrărilor de întreţinere se referă la: distrugerea musuroaielor, 
curatarea de pietre, maracini şi de vegetaţie arbustifera nevaloroasa, 
combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare pentru 
eliminarea vegetatiei hidrofile. 
 9.Combaterea eroziunii solului şi respectarea strictă a regulilor de 
exploatare raţională 
 10.Corectarea regimului aerohidric, care să permită înlăturarea vegetatiei 
nevaloroase, în principal, pipirig, rogozuri etc. 
 11.Lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi organice, acestea din 
urma exercitând un efect ameliorativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi 
trofice ale solului. O metodă simplă, deosebit de eficientă şi foarte 
economică este fertilizarea prin târlire. 
 12.Lucrări de regenerare a pajiştilor prin însământări şi supraânsămânțări 
executate atât primavara, cât şi toamna, în funcţie de condiţiile de climă şi  
sol existente , şi prin repetarea acestor lucrări o dată la 5 ani. 
 
 Măsuri şi acţiuni organizatorice 
 
    1. Sprijinirea înființării de forme asociative ale crescatorilor de bovine şi 
ale crescătorilor de ovine pentru îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a 
pajiştilor 
    2. Întocmirea de proiecte şi executarea de lucrări de imbunatatire în 
complex şi de exploatare raţională a pajiştilor 
    3. Organizarea de către consiliul local a unor acţiuni de popularizare în 
rândul crescatorilor de animale a măsurilor ce trebuie luate pentru 
îmbunătăţirea pajiştilor, precum şi a celor mai eficiente metode de 
exploatare a acestor suprafeţe. 
 
 
 

* * * 
 
 
 


