ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Avizat pentru legalitate
SECRETAR
HOTĂRÂREA
privind stabilirea taxei pentru închirierea păşunii.

Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
Având în vedere referatul nr. 22/2014 al Compartimentului Cadastru şi gospodărire comunală al
Primăriei oraşului Deta, prin care se propune stabilirea taxei pentru închirierea păşunii, precum şi avizul
Comisiei Economice ;
În conformitate cu art. 36 (2), litera „b” şi (4) litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Pentru anul 2014 se stabileşte taxa pentru închirierea păşunii, în sumă de 79 lei/ha.
(2) Suma stabilită ca taxă de închiriere se achită la data încheierii contractelor de
închiriere, dar nu mai târziu de data de 15 mai 2014.
Art.2. Perioada de păşunat se stabileşte în intervalul 1 aprilie 2014 – 30 noiembrie 2014 pentru
toate speciile de animale.
Art.3. (1) Constituie contravenţie următoarele fapte :
a)păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe păşune în afara perioadei de
păşunat ;
b)introducerea pe păşune a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin
contract;
c)neîndeplinirea de către utilizatorii de păşune a obligaţiilor prevăzute în contract;
d)amplasarea pe păşune a altor construcţii decât cele prevăzute la art.5. alin (3) din
O.U.G nr. 34/2013 ;
e)introducerea animalelor pe păşune fără a deţine contract de închiriere.
(2) Faptele de mai sus sunt sancţionate prin art. 14, literele „b”,”c”,”d” din O.U.G nr.
34/2013 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 18/1991, cu amendă între 500 – 3.000 lei.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
-Primarului Oraşului Deta ;
-Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta;
-Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
-Compartimentului Cadastru şi gospodărire comunală al Primăriei oraşului Deta ;
-Asociaţiilor crescătorilor de animale din oraşul Deta ;
-prin afişare în oraşul Deta şi satul Opatiţa .
I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

