
 
Anexă la H.C.L. nr. 46/08.05.2013 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                                  Secretarul comunei Vama Buzăului, 
 Radu COMĂNIŢĂ                                                                            Adrian Constantin GĂITAN 

 
Programul Asociaţiei “Transhumanţa Vama Buzăului” de desfăşurare a lucrărilor de îmbunătăţire, 

întreţinere şi menţinere în bune condiţii agricole şi de mediu a trupurilor de păşune ce formează 
izlazul comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2011 – 2013 

 
1. Realizarea planului tehnic de întreţinere, îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor ce formează izlazul 

comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2011-2013; 
2. Lucrări de curăţire a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
3. Distrugerea muşuroaielor de pe trupurile de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
4. Nivelarea muşuroaielor de pe trupurile de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
5. Lucrări de fertilizare a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
6. Lucrări de însămânţare cu specii din flora locală a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei 

Vama Buzăului; 
7. Lucrări de reabilitare a drumurilor de acces şi pe trupurile de păşune ce formează izlazul comunei Vama 

Buzăului; 
8. Lucrări de realizare a unor drumuri noi de acces şi pe trupurile de păşune ce formează izlazul comunei 

Vama Buzăului; 
9. Lucrări de realizare a unor punţi pietonale, în vederea accesibilizării trupurilor de păşune ce formează 

izlazul comunei Vama Buzăului; 
10. Intabularea trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
11. Împrejmuirea trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
12. Lucrări de reabilitare şi realizare de noi utilităţi zoopastorale: 

a. Alimentarea cu apă a trupurilor de păşune (captare izvoare, reţea de aducţiune, platformă betonată, 
crepuri, instalaţii hidrotehnice) – numite local „adăpători”, „crepuri” – se va reabilita/investiţe nouă, 
un număr de 22 de alimentări cu apă provenite din 17 izvoare şi anume: Mânecel –Tâlfă, Paiju I, Paiju 
II, Paiju Funduri, Valea Borcii – Dealu’ Pietrii, Vama de Jos, Vama de Mijloc, Vama de Sus, Buzăiel 
I, Buzăiel II, Buzăiel III, Buzăiel IV, Strâmba, Plai I, Plai II, Ciclău, Seciu, Dobromir, Tătăruţu; 

b. Îmbăietori pentru oi – se va reabilita/investiţe nouă, un număr de 2 îmbăietori în punctele Plai I şi 
Paiju; 

c. Saivane pentru adăpostit animalele în caz de condiţii meteorologice nefavorabile – se va 
reabilita/investiţe nouă, un număr de 9 saivane, în următoarele puncte Paiju (3), Plai (2), Ciclău (1), 
Seciu (1), Dobromir (1), Tătăruţu (1).         

13. Lucrări de consolidare a malurilor şi de regularizare a cursurilor de apă de pe trupurile de păşune; 
14. Lucrări de protecţie împotriva alunecărilor şi eroziunii terenurilor; 
15. Achiziţia de utilaje specifice, inclusiv achiziţia unui autoturism de teren în vederea deplasării pe trupurile 

de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
16. Deparazitarea internă şi externă a bovinelor, cabalinelor, ovinelor şi caprinelor ce pasc pe trupurile de 

păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
17. Certificarea ecologică a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului; 
18. Sprijinirea certificării ecologice a exploataţiilor membrilor Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”; 
19. Alte lucrări specificate prin angajamentele semnate cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

privind respectarea măsurilor de agromediu; 
20. Achiziţia unor servicii de consultanţă pentru îmbunătăţirea, întreţinerea şi menţinerea în bune condiţii 

agricole şi de mediu a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului, a unor servicii 
de consultanţă tehnică şi de proiectare.  
 


