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HOTARAREA

Nr. 10

Privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007

- Consiliul local al comunei Sinesti judetul Iasi,
- Avand in vedere:
- referatul cu privire la modul de organizare si exploatare a pasunilor comunale precum si cu
propunerile pentru cuantumul taxelor de pasunat pentru anul pastoral 2007, de prezentat de catre
viceprimarul comunei dl. Carcea Dumitru,
- propunerile si opiniile exprimate de catre proprietarii de animale din cadrul comunei,
referitoare la modul de organizare a pasunatului potrivit specificului si posibilitatilor locale de
exploatare a terenurilor cu destinatie de pasuni:
-prevederile art.17 alin.1 lit.”a” si art.18 alin.1-2 din Legea nr.72/2002 –Legea zootehniei cu
modificarile si completarile ulterioare aduse prin OUG.nr.49/2006 aprobata cu modificari prin Legea
nr.514/2006,
-In baza atributiunilor stabilite de:
- art.36 alin.2 literele „c”, „b” si „d” din Legea nr.215/2001a administratiei publice locale,
- art.19 alin.2 din Legea nr.72/2003 –Legea zootehniei,
-In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 –a administratiei publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE
- Art. 1. –Se aproba pentru anul 2007,organizarea pasunatului si exploatarea
suprafetelor de pajisti naturale aflate in administratrea comunei Sinesti judetul Iasi stabilirea perioadei de pasunat, amplasarea pe pasuni a cardurilor si turmelor, pe specii de
animale proprietatea cetanilor din satele comunei - potrivit listei anexa nr.1 la prezenta
hotarare:
- Art. 2. –Se stabilesc taxele de pasunat
judetul Iasi,astfel:
-pentru bovine
-pentru cabaline:
-pentru ovine si caprine:

pentru anul 2006 in cadrul comunei Siunesti
- 10,00 lei
-10,00 lei
- 2,50 lei

-Art. 3 –Taxele de pasunat stabilite la art. 2 se vor incasa prin aparatul fiscalincasator local in baza contractelor de pasunat incheiate de primarie prin reprezentantul sau
care este viceprimarul comunei pe de o parte si organizatorii de stani ori carduri din fiecare
sat al comunei,pe de alta parte:
-Art. 4 –Se stabileste pentru anul 2007 perioada de pasunat ca fiind cuprinsa intre
23 aprilie si 30 octombrie:
-Art. 5 –Se interzice aducerea de animale din afara comunei la pasunat atat prin
carduri separate ori introduse prin stanile aprobate la art. 1.
-Art. 6. –Se stabilesc comisii pe sate sub conducerea viceprimarului comunei,cu
scopul de a verifica la fiecare stana ori card,numarul de animale scoase la pasunat pentru
care nu s-au platit taxele de pasunat ori depistarea animalelor aduse din afara
comunei,comisii care au componenta prevazute in lista anexa nr.2.

-Art. 7 –Comisiile stabilite potrivit art.6 vor delimita si parcela suprafetele de pasuni
pentru fiecare stana(turma ori card) organizata,pe specii de animale (ovine, bovine, cabaline,
etc.) si vor solutiona orice problema ori conflict legat de modul de organizare si pasunat in
cadrul comunei:
-Art. 8. –Se stabileste drept taxa de obor pentru animalele gasite pe pasunea
comunala fara ca proprietarii acestora sa fi platit taxele de pasunat ori pentru animalele
gasite in terenurile cultivate ale proprietarilor de terenuri agricole din comuna,suma de lei
rezultata fiind cuantumul a de 3(trei) ori taxa de pasunat pentru specia respectiva:
-Art. 9 –Se aproba alocarea catre paznicii de camp care aduc la oborul comunal
animale gasite in culturile proprietarilor de terenuri cultivate, a unei cote de 20% din taxa de
obor:
-Art. 10 –Se stabileste ca termen limita pentru plata taxelor de pasunat pentru
proprietarii de animale scoase la pasunat pe islazul comunal Sinesti judetul Iasi,data de 10
iunie 2006 data dupa care se vor percepe penalitati potrivit legislatiei in vigoare:
-Art. 11 – Viceprimarul comunei dl.Dumitru Carcea ,se obliga cu ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari:
-Art. 12. –Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica
prezenta hotarare:
-primarului si viceprimarului comunei, spre stiinta si conformare
-Institutiei Prefectului judetului Iasi ,pentru controlul legalitatii,
-afisare pe SITE-ul primariei locale:
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