ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
privind stabilirea taxelor de pasunat a suprafetelor de faneata si
a taxelor de gloaba pe anul 2010
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr.1289 din
06.04.2010.;
-raportul referentului contabil inregistrat la nr. 1290 din 06.04.2010 ;
-avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului,servicii si comert;
-Legea zootehniei nr. 72/2002 ;
- Ordinul nr. 210 din 8 septembrie 2009, pentru modificarea si
completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si
exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al
ministrului administratiei publice, nr. 226/235/2003;
In temeiul art. 45, alin. (2) lit. ,,c'' din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata.
Hotaraste:
Art.1.Pentru anul 2010, la comuna Vintila Voda, se stabileste
incarcatura de ovine si caprine la ha. in functie de categoria de pasune,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare ;
Art.2. Pagubele produse de animale se stabilesc pe baza de proces verbal
de contastare incheiat de delegatul primariei, un specialist sau cel putin
doi membri din comisia de evaluare a pagubelor formata din :
- Maria BURTEL
–viceprimar
-presedinte ;
- Cecilia IAMANDI
- agent agricol -membru ;
- Valentin BURLACESCU –contabil
-membru
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Art. 3. Fondurile banesti constituite din taxele de pasunat, de gloaba , de
obor, vor fi folosite exclusiv pentru lucrarile de imbunatatire a pajistilor.
Art. 4.Pentru incasarea sumelor si respectarea termenelor de la art. 2 si
4 din prezenta hotarare se stabileste urmatoarea comisie :
1. Maria BURTEL - viceprimar ;
2. Valentin BURLACESCU – contabil ;
3. Cecilia IAMANDI – agent agricol ;
4. Ion IONITA – casier.
Art. 5.Suprafetele de teren nu vor fi repartizate cetatenilor inainte de
achitarea contravalorii acestora ;
Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei la hotarari se insarcineaza
primarul , viceprimarul si referentul contabil al primariei Vintila Voda.
Art. 7. Secretarul comunei va transmite în termenul legal autorităţilor şi
personalor interesate.
Nr. 9
VINTILA VODA astazi, 16.04.2010

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
STANESCU SIMINA
MARIA

PINTILIE AMELIA

Prezenta hotărâre a fost adoptată:
13 voturi”pntru”
0.voturi”contra”

0 voturi abţineri
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