RoMÂNIA
,UDETUL SIBIU
COMUNA TTLISCA

CONSTLIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr29l2o:r7

privind stabilirea unor reglementări
pentru păşunatul comunal
pe anul 2017
Consiliul Local al Comunei

Având învedere

referatu

i'L?,í'"'í;, Tilisca

si

pentru agricultură,

privind organizarea activităţii
de

şi lung,
ĺune şi închiriere a suprafeţelor de
al municipĺilor.

optime de animale pe hectar de

lcoal
modi
at cu

01 a

HoTĂnĂŞTE:
Art. 1: Sestabilesc urmatoarele taxe
de păşunat pentru păşunatul încomun
raza Comunei Tilişca, pe specii de
al animalelor de pe
animale
- bovine adulte
50 lei/cap
- cabaline aduĺte
50 ĺei/cap
- tineret bovin-cabalin
25lei/cap
Nu se vor scoate anima lele in păşunat pâna
nu s-a achitat taxa de păşunat.
Arť. 2 : Data începerii păsunatului pe
diferite parcele va fi afişata pâna la
7 Mai 2077
Art. 3 Se sta bilesc urmätoarele taxe
de gloabă pentru animale si turme
proprietarilor de anima le sau păstorilor
de animale, aplicabile
de turme de ovine s caprĺne însituaţia
nerespectării su prafeţelor
de păşunat repartizate, termenelor
de pă şunat sau a păşunatuluĺ pe alte
terenuri decât çele închĺriate
- bovine si cabaĺine adulte
30leilcap/zi
- tineret bovin si cabalin
20leilcap/zi
- ovine si caprine
0,5lei/cap/zi
- tineret ovin si caprin
0,3lei/cap/zi
- turma de ovine pana
la 150 cap.
700 leilzi
200 cap
150
lei/zi
- turma peste 200 cap
200
eilzi

d une la taxa de gloabă se alaygă
procesului verbal de .onštuiár. -lnln"i.t şi valoarea pagubei produse,
de reprezentantul p.măriei
imputernicit de către prim.ar agent atricol
,.
, ,pu.i.lišti;. i; centrul agrĺcol de
politie.
Dacă sunt constatate

stabilită

pe baza

la
şi
din taxere
revin-persoaneror care aduc animarere
!e
ra
9b9r
obor.
Art' 4: Pentru animalele aduse ĺn condiţiile
i"gii h ä-b"r şi neiiáicate ăe cĺľeproprietari
înaceeaĺŻí;ľ,i::iff:5;igt"ă.lě t
o" oĹo,., pËńi. nu.uŕ.
int,.-.ľ]ň",.",
"u
'iáË
3lei/cap/zi
- tin. bovin si
Zleilcap/zi
-30

o/o

ovine si

cabarin
caprĺne

Animalele ńeridicate in termen d9
ľä1ľľů1îĺ::
de către primărie prin licitatie.
10 'J|ę 'ę
Art' 5 : Prezenta hotărâre va fi dusă
l.
l*Ĺplňř"
comunei, compaftĺment agent agricol
9. către primarul şi viceprimarul
şi compaftimentjl impozĺte şi taxe din cadrul primăriei.

Tilişca la 25 aprilie 20L7
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