ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA VIDRA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 17
cu privire la stabilirea taxelor de p

unat i gloab pentru anul 2006

Consiliul local al comunei Vidra, jude ul Alba , întrunit în edin a ordinar în data de
31.03.2006;
Având în vedere :
- expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.17/2006 cu privire la stabilirea taxelor
de p unat i gloab pentru anul 2006;
- raportul compartimentului de specialitate al prim riei;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local;
In baza prevederilor:
- Legii nr.18/1991 privind fondul funciar;; Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr.18/1991 i ale Legii nr.169/1997; Legii nr.571/2003; art.38 lit. d i f din
Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
In temeiul art.46 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administra ia public local , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

H O R A R A S T E:
Art.1. Aprob învoirea la p unat în muntele Bl joaia i Iri oara a animalelor de inute de
gospodarii comunei începând cu data de 20 mai 2006.
Art.2. Stabile te taxele de p unat pentru anul 2006, dup cum urmeaz :
- bovine adulte i cabaline………………………………………8 lei/cap animal,
- bovine i cabaline tineret/pân la 18 luni…………………… 6 lei./cap animal,
- ovine i caprine………………………………………………… 2,5 lei/cap animal.
Art.3. Pentru animalele str ine/din afara comunei, g site pe p unatul comunal din
mun ii Bl joaia i Iri oara, stabilesc urm toarele taxe de gloab :
- bovine adulte i cabaline…………………………………………13,5 lei./cap animal
- bovine i cabaline tineret, pân la 18 luni……………………… 9 lei./cap animal
- ovine i caprine………………………………………………………4,5 lei/cap animal
Art.4 Taxele prev zute la art.2 i 3 din prezenta hot râre se vor încasa de c tre casierul
prim riei i paznicul de p uni în numerar contra chitan
i de c tre persoanele împuternicite
de c tre primarul comunei, prin dispozi ie.
Art.5. De in torii de animale învoi i cu animalele pe p unatul din muntele Bl joaia i
Iri oara, vor presta munc contributiv la lucr ri de cur iri, fertiliz ri, etc., dup cum urmeaz :
- pentru fiecare bovin i cabalin …………………………………………4 zile/perioad
- pentru fiecare 5 ovine sau caprine……………………………………… 2 zile/perioad .
De in torii de animale care nu vor presta nr. de zile de munc contributiv stabilit prin
prezenta hot râre, vor achita contravaloarea zilelor neexecutate, respectiv câte 11 lei/zi.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz viceprimarul
comunei, casierul prim riei i paznicul de p uni.
Prezenta hot râre se comunic :
- Institu iei prefectului - jude ul Alba;
- Primarului, viceprimarului, casierului, compartimentului financiar contabil
al prim riei i paznicului de p uni;
Se afi eaz la avizierul prim riei.

Vidra, la 31 martie 2006
Pre edinte de edin ,
consilier,

Mircea Marius Boglea

Contrasemneaz ,
Secretar,
jr. Nicolae Mircea Dr goiu

