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REFERAT DE APROBARE
cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tămășeni

Pajiştile permanente au un rol deosebit în practicarea unei agriculturi ecologice.
Valorificarea pajiştilor permanente prin păşunat cu animalele, în sezonul de vegetaţie, sau prin
cositul fânului pentru sezonul rece al anului este o practică milenară pe meleagurile noastre.
Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care răspund exigenţelor
cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară.În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurare a
furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului
înconjurător, reflectată prin: conservarea biodiversivităţii, prevenirea inundaţiilor şi a alunecărilor
de teren, calitatea peisajului şi a patrimoniului cultural.

În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, pajiştile permanente sunt terenuri consacrate producţiei de iarba şi de alte plante furajere
erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din
exploataţie timp de cel putin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevazut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din
Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in
cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1064/2013, Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, amenajamentul pastoral este o
documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi
exploatării pajiştilor în conformitate cu obiectivele de management. Potrivit prevederilor art. 9 alin.
(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, proiectul de amenajament pastoral se
întocmeşte potrivit ghidului-cadru elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti
Brasov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice. Proiectul de
amenajament pastoral cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a)descrierea situatiei geografice, topografice si planul parcelar al pajistilor aflate pe teritoriul
unitatii administrativ-teritoriale;
b)descrierea solului si a florei;
c)capacitatea de pasunat a pajistii;
d)lucrarile de ingrijire si imbunatatire a pajistilor;
e)planul de fertilizare si masurile agropedoameliorative.

Proiectul de amenajament pastoral pentru comuna Tămășeni s-a întocmit în colaborare cu
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamț.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile -izlazuri aflate in proprietatea
comunei Tămășeni
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