JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI

HOTARARE
privind stabilirea taxelor si a perioadei de pasunat pe islazul comunal pentru anul
2008 precum si a masurilor pentru administrarea si exploatarea islazului comunal

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita
Avand in vedere :
- prevederile Legii nr. 72/2002 privind zootehnia ;
- prevederile Legii nr. 18/1991 , republicata;
- prevederile art. 1,8 – (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor , aprobata cu modificarile si completarile prin Legea
nr. 180/2002 , cu modificarile ulterioare;
- prevederile art. 36 – (4) , lit. “c” din Legea nr. 215/2001 , privind administratia
publica locala ,republicata in anul 2007, cu modificarile ulterioare;
Examinand :
- expunerea de motive a domnului primar , nr.441 / 25.02.2008.
- referatul inspectorului (operator rol) , nr.843 / 19.03.2008.
- raportul comisiei buget – finante ,nr 871 / 21.03.2008.
- raportul comisiei juridice , nr. 860 / 20.03.2008.
- raportul comisiei invatamant , sanatate si familie , nr. 865 / 21.03.2008 .
In temeiul art. 45, alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala , republicata in anul 2007 , cu modificarile ulterioare

DISPUN:
Art.1. Se stabilesc taxele si perioada de pasunat pe islazul comunal pentru anul
2008 , conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se stabilesc masurile pentru administrarea si exploatarea islazului comunal ,
conform anexei nr. 2 , care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul si
viceprimarul localitatii , de membri comisiei de pasunat si referentul (casier ) .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier Dinu Neculai

Nr. 13
Adoptata la Milosesti
Astazi 31.03. 2008.

Avizat pentru legalitate ,
Secretar E. Jipa

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Milosesti
nr. 13 / 31.03. 2008

Se stabilesc taxele de pasunat pe islazul comunal pentru anul 2007 ,
astfel :
a) bovine
= 10 lei / cap .
b) ovine si caprine
= 2 lei /cap.
Se stabileste perioada de pasunat , astfel :
15 aprilie - 15 noiembrie 2008 .

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local Milosesti
nr. 13 / 31.03. 2008.

Masuri pentru administrarea si exploatarea islazului comunal
Art.1. Islazul comunal ( pasunea comunala ) va fi utilizat in
exclusivitate pentru pasunatul animalelor .
Art.2. Prin dispozitie a primarului se reorganizeaza comisia de
pasunat , stabilindu-se atributiile acesteia, conform reglementarilor in
vigoare.
Art.3. Invoirea la pasunat a animalelor se va face pe baza de contract
incheiat intre primarul sau viceprimarul localitatii pe de o parte si cioban ,
vacar , garant pe de alta parte.
In contract se vor inscrie drepturile si obligatiile corelative ale partilor.
Art.4. In situatia nerespectarii suprafetelor de pasuni , a perioadei de
pasunat sau in cazul pasunatului pe alte terenuri , proprietarii animalelor
respective , vacarii sau ciobanii vor fi sanctionati cu amenda
contraventionala cuprinsa intre 500 - 1 500 lei .
Agentii constatatori si sanctionatori pentru contraventiile prevazute la
alin. 1 sunt : persoanele imputernicite de Ministerul Agriculturii ,
Alimentatiei si Padurilor , de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului , de
Prefect precum si de personalul abilitat al Ministerului de Interne .
Art.5. Sumele incasate din taxele de pasunat se fac venituri la bugetul
local si vor fi folosite in exclusivitate pentru lucrari de amenajare ,
intretinere si fertilizare a pasunilor.
Art.6. Primarul localitatii , comisia de pasunat si medical veterinar din
localitate , vor lua masuri ca pe pasune sa fie admise numai animalele
sanatoase.

In acest scop, medical veterinar va organiza actiuni de verificare a
starii de sanatate a animalelor inainte de iesirea acestora la pasunat,
eliberand tabele nominale cu detinatorii de animale sanatoase si cu
detinatorii de animale bolnave.
Pentru bovinele cu reactii la tuberculaza si leucoza , se vor lua
masurile stabilite prin actele normative in vigoare de catre medicul veterinar
al localitatii .
Art.7. Primarul va organiza efectuarea curatirii islazului inainte de
invoirea animalelor la pasunat , precum si in timpul pasunatului ori de cate
ori este necesar.

