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Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la pășunat și utilizarea eficientă
a pășunilor pe teritoriul comunei Chetriș .
Intru utilizarea rațională a pășunilor din teritoriul comunei și respectarea
termenilor organizării și scoaterii la pășunat a animalelor în teritoriul primăriei,
respectarea regulilor de protecție pășunilor și stoparea degradării acestora prin
distrugerea învelișului vegetal și stratului superficial al solului în conformitate cu
Legea zootehniei ni. 412 - XIV din 27 mai 1999 , Regulamentului cu privire la
pășunat și cosit aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 667 din
23.07.2010, art. 14 al.( 2 ) 1 ( n ) din Legea privind administrația publică locală nr.
436 - XVI din 28 decembrie 2006 , Demersului nr.77 din 06.03.2020 al Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Legii privind actele normative nr.100 din
22.12.2017 și avizul comisiei consultative de specialitate consiliul comunal
DECIDE :
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la pășunat în comuna Chetriș conform
anexei nr. 1 la prezenta decizie .

2. Se interzice pășunatul în cireadă a taurilor împreună cu vacile și vițelele și
pășunatul comun al diferitor specii de animale.
3. Se pune în sarcina primarului și specialistului primăriei, anual să determine
și să inventarieze starea terenurilor destinate pășunatului și să monitorizeze
procesul de încheiere a contractelor de prestare a serviciilor de pășunat între
deținătorii de animale și păstori.

4. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seamă primarului
comunei Zinaida Diaconii
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