ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr.

6

/2007

privind stabilirea taxei de păşune pentru folosirea păşunilor şi
izlazurilor comunale pentru anul 2007
Consiliul local al comunei BĂTRÂNA
Judeţul Hunedoara
Analizând Nota de fundamentare a primarului comunei Bătrâna cu privire
la stabilirea taxei pentru folosirea păşunilor şi izlazurilor comunale pentru anul
2007, precum şi referatul compartimentului de resort.
In temeiul prevederilor art.5 lit.”a”,art.20 alin.1 lit.”b” şi”e” şi art.30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,precum şi ale art.17 lit.”a” şi
art.18 din Legea zootehniei nr.72/2002.
In temeiul
art.36 alin.2.lit ”b” ,alin.4. lit. „c”, art. 45 alin.1.şi alin.2
lit.”c” precum şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 ,republicată .
HOTA RASTE:
Art.1.-Stabileşte taxa pentru folosirea păşunilor comunale pe anul 2007
,pentru animalele învoite la păşunat ,după cum urmează :
Pentru toate trupurile de păşune comunală : Râturi 34 ha ,Turnuri 12 ha
,Dâmpul Lung 44 ha ,se stabilesc următoarele taxe de păşune:
lei /cap;
-vaci + juninci
10
-tineret taurin 3-12 luni
5 ”
”
-ovine +caprine
2
”
-tineret ovin
1
”
-boi şi cabaline adulte
12
-tineret cabalin
6 ”
Art.2.-Învoirea animalelor la păşunat se face după data de 10 mai 2007
pe bază de contract de păşunat întocmit pe sate şi semnat de fiecare crescător de
animale şi numai după achitarea taxei stabilite la art.1 la casieria primăriei
Bătrâna.
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-2Art.3.- Deţinătorii de animale învoiţi la păşunat vor executa lucrări de
curăţire, întreţinere şi fertilizare cu îngrăşăminte chimice puse la dispoziţie de
primărie pe trupul de păşune unde păşunează cu animalele.
Art.4.- Atribuţiile de evidenţă ,de încheiere de contracte , executarea
lucrărilor de întreţinere vor fi îndeplinite de agentul agricol al primăriei şi vor fi
coordonate de viceprimarul comunei .
Atribuţiile de încasare a taxei de păşune vor fi îndeplinite de casierul
primăriei.
Art.5.-Sumele încasate din taxele de păşunat vor fi evidenţiate separat ca
venituri extrabugetare şi vor fi folosite numai pentru acoperirea cheltuielilor de
întreţinere şi îmbunătăţire a păşunilor comunale.
Art.6.-Pentru executarea unor lucrări de curăţire a păşunilor comunale de
tufărişuri, spini ,muşuroaie ,etc se vor executa si cu persoanele apte de muncă,
beneficiare de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 , pe baza programelor
lunar aprobate de primarul comunei.
Art.7.- Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiştile
comunale în afara perioadei stabilite pentru păşunat ,sau neândeplinirea de către
deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract se
sactionează ,potrivit art.42 alin.1 lit. „h” şi „ j” din Legea zootehniei nr.72/2002
cu amendă de la 500 lei -la 1500 lei.
Art.8.-Prezenta hotărâre se aplică după 30 de zile de la aducere la
cunoştinţa publicului prin afişare la sediul consiliului local şi în satele
aparţinătoare.
Art.9.-Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Institutiei
Prefectului Judeţul Hunedoara, primarului, viceprimarului , compartimentelor
agricol şi contabilitate ale primăriei.
Bătrâna 25 aprilie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Costa Nica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Bistrian Samuil
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