ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 22/2010
privind stabilirea taxelor de păşunat, pentru anul 2010
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, raportul compartimentului de resort şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- prevederile art. 18 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;
în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 248 lit. „ i ” din Legea nr.
571/2003 – Codul fiscal şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotararea nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ c”, art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art.
115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc taxele de păşunat, pentru anul 2010, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se stabileşte ca perioadă de păşunat 01 mai – 31 octombrie 2010.
(2) Păşunatul în afara acestei perioade este interzis. Accesul animalelor bolnave pe
păşune este interzis.
Art.3. Nerespectarea prevederilor art. 2, se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 300 lei.
Art.4. (1) Primăria comunei Rafaila va lua măsuri pentru efectuarea lucrărilor de curăţare a
păşunilor de plante toxice, mărăcinişuri etc.
(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se vor efectua din sumele încasate din taxele de
păşunat şi prin munca crescătorilor de animale.
Art.5. Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de păşunat la casieria
Primăriei comunei Rafaila, înainte de scoaterea animalelor pe păşune.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Rafaila, prin compartimentul agricultură, fond funciar şi registrul agricol şi compartimentul Buget,
contabilitate, impozite şi taxe.

Rafaila, 19 aprilie 2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sandu Gabriel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
Sârcu Geanina - Elena
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