ROMÂNIA
JUDEłUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
-Consiliul
local-

H O T Ă R Â R E A

Nr. 9

privind stabilirea Programului de exploatare a păşunilor comunale
şi a taxelor de păşunat pentru animalele
care păşunează pe păşunea comunală.

Având în vedere necesitatea îmbunătăŃirii păşunii comunale, păşunării raŃionale a
acesteia precum şi menŃinerea şi sporirea potenŃialului de producŃie;
în conformitate cu prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002 şi ale Legii nr.
18/1991, privind fondul funciar,republicată, modificată şi completată prin Legea nr.
247/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „b” şi alin. 4 lit. „c” şi „e”, art. 45 alin. 1
şi 2 şi art. 115 alin. 1 lit. „b”din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Consiliul local al comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, întrunit în şedinŃă ordinară;

H OT Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Se stabileşte Programul de exploatare a păşunilor comunale conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se stabilesc, pe fiecare cap de animal, următoarele taxe de păşunat pentru
animalele care păşunează pe păşunea comunală aflată în administrarea Consiliului local
Vutcani:
bovine şi cabaline adulte
= 25 lei;
tineret bovin şi cabalin
= 15 lei;
ovine şi caprine adulte şi tineret = 25 lei/ha.
Art. 2. – Taxele de păşunat astfel stabilite sunt valabile pentru anul 2013.

- Taxele de păşunat se vor încasa până la data de 30 iunie 2013.
- Păşunatul va începe la data de 1 mai 2013 şi se va încheia la data de 31
octombrie 2013.
- Neplata taxelor de păşunat în termenul stabilit se va sancŃiona cu
majorarea acestora cu 5% pentru fiecare lună întârziere.
Art. 3. – Sumele încasate din taxele de păşunat se vor folosi în exclusivitate
pentru lucrări de amenajare, întreŃinere şi fertilizare a păşunilor comunale.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează viceprimarul
comunei şi serviciul financiar din cadrul aparatului propriu al consiliului local.

Dată astăzi, 25 aprilie 2013, la Vutcani

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Doru Chirazi
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinŃă
1 ex. la Prefect jud. Vaslui
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

