ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI
H O T A R A R E A Nr. 18
Cu privire la: stabilirea taxei de pasunat pentru animalele ce urmeaza sa pasuneze pe islazurile
comunale, stabilirea zilelor de munca pentru fiecare animal invoit si numirea paznicilor pe islazurile
comunale, in anul 2007
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data de
29.03.2007 la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11.
Vazand ca prin votul unanim doamna consilier Ungureanu Simona a fost aleasa presedinte de
sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Luand in dezbatere :
- Expunerea de motive a domnului Primar, ing. Dragu Ionel, inregistrata la nr. 1287 din
23.03.2007 precum si proiectul de hotarare privind stabilirea taxei de pasunat pentru animalele ce
urmeaza sa pasuneze pe islazurile comunale, stabilirea zilelor de munca pentru fiecare animal invoit si
numirea paznicilor pe islazurile comunale, in anul 2007
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 1288 din 23.03.2007 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1289 din 23.03.2007 ;
tinand seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de
secretarul comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1290 din 23.03.2007;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) si (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata,
in temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata;
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I M A L D A R E S T I
adoptă cu un numar de 9 voturi ,,pentru’’ si 2 ,,abtineri” prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aproba repartizarea pe calitati si taxele de pasunat pentru animalele
invoite, ce urmeaza sa pasuneze pe islazurile comunale, pentru anul 2007, a suprafetelor
de pasune dupa cum urmeaza:
a. pentru islazul din punctul “ Treapturi “ in suprafata de 109 ha, calitate I –a, se
aplica urmatoarele taxe de pasunat:
* bovine adulte
30,00 ron/cap
* tineret bovin
21,00 ron/cap
* cabaline adulte
50,00 ron/cap
* tineret cabalin
27,50 ron/cap
* ovine, caprine
6,00 lei/cap

b. pentru islazul din punctele “ Rosoveni,“ in suprafata de 5 ha, calitate a - II
a, se vor aplica urmatoarele taxe de pasunat:
* bovine adulte
23,00 ron/cap
* tineret bovin
15,50 ron/cap
* cabaline adulte
37,50 ron/cap
* tineret cabalin
23,00 ron/cap
* ovine, caprine
4,50 ron/cap
Art. 2 Intrarea la pasunat a animalelor invoite se face incepand cu data de
21.05.2007
Art. 3 Incepand cu data de 01.04.2007 se interzice pasunatul pe islazurile comunale
pana la data de 21.05.2007.
Art. 4 Pentru animalele gasite pe pasuni fara a fi invoite se stabilesc urmatoarele
taxe de gloaba dupa cum urmeaza:
* bovine adulte
30,00 ron/cap
* tineret bovin
17,00 ron/cap
* cabaline adulte
40,00 ron/cap
* tineret cabalin
30,00 ron/cap
* ovine, caprine
4,50 ron/cap
* porcine
6,50 ron/cap
* ovine in transhumanta
1-10 capete
3,50 ron/cap
10 - 50 capete
14,50 ron/turma
peste 50 capete
29,00 ron /turma
Art. 5 Pentru paza in islazuri se imputernicesc urmatorii cetateni pe trupuri de
islaz, dupa cum urmeaza:
islaz " Treapt "
Nicurici Ion
Ghisoiu Nicolae
islaz " Ciupa-Potres”
Voicu Gheorghe
Ciontea Gheorghe
Ciobirdan Toma
Catalinoiu Ion
Ciocarlan Dumitru
Armasescu Constantin
Ciocirlan Emil
islaz " Rosoveni "
Enea A. Dumitru
Art. 6 Pentru executarea lucrarilor de intretinere a pajistilor existente se stabileste
ca fiecare cetatean care invoieste animale pe islazuri sa presteze un numar de zile de
munca dupa cum urmeaza:
* pentru animale adulte
3 zile de munca/cap
* pentru animale tineret
2 zile de munca/cap
* pentru ovine caprine
1/2 zile de munca/cap
In caz de neefectuare a zilelor de munca se percepe taxa de 20,00 RON pentru
fiecare zi de munca neefectuata.

Art. 7 Pentru activitatea de paza cetatenii mai sus mentionati vor fi scutiti de taxa
de pasunat, reprezentand contravaloarea sumei invoirii a 2 animale adulte si a 2 animale
tineret.
Art.8. Primarul va lua masuri pentru asigurarea executarii prezentei hotarari,
informand consiliul local de modul de ducere la indeplinire a masurilor stabilite.
Art.9. La data adoptarii prezentei hotarari se revoca HCL 15/03.03.2006.
Art.10. (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Valcea in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, persoanelor nominalizate
la art. 5 si se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Maldaresti,
judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se va face prin afisare la sediul Primariei
Comunei Maldaresti.

Presedinte de sedinta,
Ungureanu Simona
Nr. 18 din 29.03.2007

Contrasemneaza,
SECRETAR,
Beregata Camelia

