ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRANIŞTEA

HOTĂRÂRE
privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei pentru păşunat în anul 2006.
Consiliul local al comunei Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială,
protecţie copii din cadrul Consiliului local Braniştea nr. 6 / 24 februarie 2006;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi
turism; agricultură din cadrul Consiliului local Braniştea nr. 3 / 24 februarie 2006;
- Avizul favorabil al secretarului comunei Braniştea nr. 6 / 24 februarie 2006;
- Procesul-verbal de afişare a Proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile Legii nr. 52
/ 2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică înregistrat la nr. 73 din 12 ianuarie 2006;
- Procesul-verbal înregistrat sun nr. 294 din 13 februarie 2006 prin care se constată că în cele 30
de zile de la afişarea proiectului nu s-a depus nici o propunere, sugestie sau opinie cu valoare de
recomandare;
- Raportul viceprimarului comunei Braniştea cu privire la desfăşurarea păşunatului în anul 2005
şi propunerile pentru organizarea acestuia în anul 2006 înregistrat sub nr. 339 / 16.02.2006;
- Art. 17 lit. a) şi art. 18 din Legea zootehniei nr. 72 / 2002;
- Ordonanţa nr. 42 / 2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 72 / 2002, aprobate prin H.G.R. nr.
940 / 2002;
- Ordinul comun al MAAP şi MAP nr. 226 / 235 / 2003 privind aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung;
- Art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind codul fiscal, republicată;
- Art. 63 lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Art. 38 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală:

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – Păşunea comunală aflată în administrarea Consiliului local Braniştea se repartizează
după cum urmează:
- suprafaţa de 34 ha., situată în hotarul satului Braniştea în locul numit “Forţată”- pentru
bovinele cetăţenilor din satul Braniştea;
- suprafaţa de 15 ha, situată în hotarul satului Braniştea – pentru ovinele cetăţenilor din satul
Braniştea;
- suprafaţa de 21 ha., situată în hotarul satului Măluţ în locurile numite “La căsoi” şi “Peste apă”
– pentru bovinele cetăţenilor din satul Măluţ.

Art. 2. – Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a înregistra efectivele de animale în
registrul agricol în conformitate cu H.G.R. nr. 269 / 2001 şi cu Ordinul comun al M.A., M.F.P.,
M.Ad.publice şi M. dezv. şi prognozei nr. 95.136 - 282 - 712 - 10 / 806 / 2001 privind completarea
registrului agricol pentru perioada 2001 - 2005.
Art. 3. – (1) Se stabileşte taxa de păşunat pentru anul 2006, după cum urmează:
- bovine adulte: - 25 lei / cap animal / an;
- tineret bovin: - 13 lei / cap animal / an;
- ovine:
- 3 lei / cap animal / an.
(2) Taxele stabilite la alin. (1) vor fi încasate de către casierul primăriei Mora Tiberiu-Ioan până
în data de 1 mai 2005.
Art. 4. – Taxele percepute conform art. 3 vor fi folosite pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea
pajiştilor existente prin efectuare de lucrări de defrişare, afânare, fertilizare şi reparaţii adăpători.
Art. 5. – Se stabileşte data ieşirii la păşunat, în funcţie de starea de vegetaţie a covorului vegetal,
după cum urmează:
- 1 mai pentru ovine;
- 15 mai pentru bovine.
Art. 6. – Este interzis păşunatul în următoarele situaţii:
- păşunatul animalelor pentru care nu s-au achitat taxele stabilite la art. 3 din prezenta;
- păşunatul animalelor nedeclarate şi neînregistrate în Registrul agricol;
- păşunatul animalelor înainte de data stabilită pentru ieşirea la păşunat.
Art. 7. – Proprietarii de animale care nu şi-au achitat taxele de păşunat pentru anul 2004 nu au
dreptul de folosire a păşunilor până la achitarea acesteia.
Art. 8. – În vederea bunei desfăşurări a activităţii de păşunat se va constitui, prin grija
viceprimarului, câte un comitet de organizare în fiecare din cele două sate, format din 3 membrii, care
va supraveghea modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 9. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează:
- viceprimarul comunei Braniştea cu organizarea păşunatului, constituirea celor două comitete
de organizare prevăzute la art. 8 şi stabilirea şi sancţionarea taxelor de gloabă;
- contabilul primăriei, Mora Ioan cu ţinerea evidenţei contabile a acestei activităţi;
- casierul primăriei, Mora Tiberiu-Ioan cu încasarea taxelor de păşunat şi a taxelor de gloabă.
Art. 10. – Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare în cele două sate şi se comunică:
celor încredinţaţi cu ducerea la îndeplinire şi Prefecturii judeţului Bistriţa-Năsăud în vederea verificării
legalităţii.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local Braniştea din data de 24
februarie 2006 cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
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