HOTARAREA Nr20/2018

privind stabilirea unor reglementări pentru păşunatul comunal
pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedintă ordinara la data de 13 maltie 2018,
Având învedere referatul nr 52109.03.2018 întocmitde către Viceprimarul Comunei Tilişca şi
expunerea de motive a primarului nr 53/09.03.201B precum şi avizul comisiei pentru agricultură,
amenajarea terĺtoriului, urbanism, protedia mediului şi turism,
- art 9 alin (2) din ordonanţa Guvernului nr' 3412013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Leqii fonduluĺ funciar nr. 18/1991,
- ordinului 22612003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătătire si
exploatare a pajiştilot la nivel naţional, pe termen mediu si lung, cu modificările si completările ulterioare
- ordinului nr 54112009 prĺvind modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătătire şi exploatare a pajiştĺlor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,
- ordinului nr 40712013 pentru aprobarea contraďelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate îndomeniul public/privat al comunelor, oraşelor respective al municipiilor,
- ordinului nr 54412013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de
pajişte'
- art 30 din Legea nr 27312006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- art 4B4 din Legea nr 227l2075 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul aft.10, aft. 36 alin (2) lit. c) coroborat cu a|in 5lit b), aft. 45 alin (3), aĺt' 115 alin (1)
lit b) şi art.' I23 alin (1) şi alin (2) din Legea nr.2I5l200I a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HoTARAŞTE:
Art. 1 : Se stabilesc urmatoarele taxe de păşunat pentru păşunatul încomun al animalelor de pe
raza ComuneiTilişca, pe specii de animale:
- bovine adulte
50 lei/cap
- cabaline adulte
50 lei/cap
- tineret bovin-cabalin 25 lei/cap
Nu se vor scoate animalele in păşunat pâna nu s-a achitat taxa de päşunat.
Art. 2 : Data începeriipăsunatului pe diferite parcele va fi afişata pâna la 1 Mai 2017.
Att. 3 : Se stabilesc următoarele taxe de gloabă pentru animale si turme de animale, aplicabile
proprietarilor de animale sau păstorilor de turme de ovĺne si caprine însituaţia nerespectării suprafeţelor
de păşunat repaľtizate, a termenelor de păşunat sau a păşunatului pe alte terenuri decât cele închiriate.
- bovine si cabaline adulte
30leilcaplzi
- tineret bovin si cabalin
20leilcaplzi
- ovine sĺ caprine
0,5leilcaplzi
- tineret ovin si caprin
0,3leilcaplzi
- turma de ovĺne pana la 150 cap,
100 lei/zi
200 cap.
150 lei/zi
- turma peste 200 cap
200leilzi
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Dacă sunt constatate daune la taxa de gloabă se adaugă şi valoarea pagubei produse,
pe baza procesului verbal de conśtatare încheialáe
primăriel
imputernĺcit de către primar, agent agricol , specialistí de la centrul agricol
'.p'"'unt.ntul
de la politie.
şi
-30 o/o din taxele de obor revin persoanelor care aduc animalelé la obor.
Art. 4 : Pentru animalele aduse in condiţiile legii la obor
şi neridicate de către proprietari
înaceeaşi zi, se stabilesc urmatoarele taxe de o-bor, péntru fiecaŕe zi de întreţinere:
- bovine si cabaline adulte
3leilcap/zi
- tin. bovin si cabalin
Zleilcaplzi
- ovine si caprine
O,4leilcaplzi
Animalele neridicate in termen de 30 zile se vor valorifica de către primărie prin licitatie.
Aft 5 : Prezenta hotărâre se completează cu HCL nr L9l2oI8 privind aprobarea închirierii
păşunilor din proprietatea privată a Comunei Tilişca.
Aft. 6 : Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul şi viceprimarul
comunei, compaftiment agent agricol şi compaľtimentul impozite şi taxe din cadrul primáriei.

stabilită

Tilişca la 13 maftie 2018
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