ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 9
din 28 februarie 2007
privind asigurarea condiţiilor de păşunat a animalelor şi stabilirea taxei de păşunat pe
anul 2007.
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Având în vedere informarea prezentată de viceprimarul comunei, expunerea de
motive la proiectul de hotărâre prezentată de primarul comunei şi raportul de avizare al comisiei
de specialitate a consiliului local;
Ţinânnd cont de prevederile art. 18 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72 /2002 şi art.
38 alin. (2) lit. d) şi f) din Legea nr. 215 /2001, modificată şi ompletată;
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabileşte data de 24 aprilie 2007 ca dată a începerii păşunatului în comuna
Cuzăplac pentru toate speciile şi categoriile de animale.
Art. 2. Până la data de 20 aprilie 2007 se vor organiza întâlniri pe sate cu membrii
comisiilor zoopastorale şi proprietarii de animale în cadrul cărora se vor face eventuale
modificări în componenţa comisiilor şi se vor stabili condiţiile de păşunat precum şi
repartizarea păşunilor pe specii şi categorii de animale.
Răspunde: viceprimarul comunei.
Art.3. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare amenajării căilor de acces şi
adăpătorilor pe păşuni,a altor acţiuni, pentru anul 2007 se stabileşte următoarea taxă de păşunat
pe păşunile comunale:
- bovine şi cabaline adulte .................................. 20 lei/ cap.
- tineret bovin şi cabalin (sub 2 ani)……………. 13 lei / cap
- ovine şi caprine ................................................. 5 lei / cap.
Animalele pentru care nu s-a achitat taxa de păşunat până la data de 1 mai 2007 nu
vor fi admise în păşune.
Răspunde; viceprimarul comunei.

Art.4. Se vor solicita avizele necesare pentru marcarea ,punerea în valoare şi
exploatarea materialului lemnos de pe păşunile comunale,în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Răspund; viceprimar şi referent- contabil.
Art. 5. Contractele de păşunat se vor încheia cu asociaţiile de proprietari de animale
sau cu proprietarii care deţin un număr mai mare de 5 capete bovine adulte sau peste 50 cap.
ovine, în mod individual .
Răspund: viceprimar şi referent-contabil
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Ţîrlea Ionel.
viceprimarul comunei.
Art. 7 Prezenta hotărââre se comunică cu :
-

Prefectul Judeţului Sălaj;
afişare în localităţile comunei;
dosar şedinţe consiliu local;
d-lui primar.
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