JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIORU DE JOS

H O T A R A R E A NR.24
Din 30.04.2007

Privind stabilire taxã pãşune şi taxã gloabã pentru anul 2007.

Vãzând proiectul de hotãrâre iniţiat de d-l primar, Onica Nicolae si avizat
favorabil de Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local ,
Tinând cont de prevederile Legii zootehniei nr.72/2002,
In temeiul art.45 din Legea 215/2001,legea administraţiei publice locale,
republicata,
Consiliul Local al comunei Cristioru de Jos cu votul favorabil a 10 consilieri
prezenti din 11 consilieri în funcţie :
HOTARESTE
Art.1. Se stabilesc taxele de pãşunat pentru anul 2007 ,pe raza administrativ
teritorialã a comunei Criştioru de Jos ,pe specii şi categorii de animale,dupã cum
urmeazã :
SPECIA
CATEGORIA
LEI/CAP/AN
- BOVINE
- adulte
- 10 .
- tineret
- 5.
- CABALINE

- adulte
- tineret

- 20.
-10.

- CAPRINE Şi OVINE – adulte
- tineret

- 5.
- 3.

Art.2. Taxa de pãşune menţionatã la art. 1 va fi încasatã de referent-agent fiscal
Filip Milu ,urmand a fi data in debit conform declaratiei date de fiecare detinator de
animale ,in registru de pasunat.
Taxele de pasunat se vor achita pana la data de1Iunie 2007 (prima scadenta) ,datã
dupã care se vor aplica majorãri de întârziere, conform legislatiei in domeniul
impozitelor si taxelor locale..
Art.3. Se stabilesc zile de muncã contributivã pentru lucrãri de întreţinere ce se
executã pe pãşuni in raport de animalele învoite la pãşune,astfel :

- una bovinã sau cabalinã : adultã - 2 zile ; tineret – 1 zi ;
- 10 ovine sau caprine : adulte – 2 zile ; tineret – 1 zi ;
Valoarea unei zile de muncã contributivã neefectuatã se stabileşte la suma de 15
Lei ,sumã care se va achita la casieria Primãriei comunei Criştioru de Jos.
Art.4. Se stabileşte taxa de gloabã pentru animalele care vor fi gãsite pe paşuni
fãrã ca deţinãtorii lor sã fi achitat taxele legale de pãşunat stabilite la art.1.,precum şi
pentru animalele gãsite pe culturi agricole şi pãşuni,astfel :
- bovine şi cabaline : adulte –50 lei/cap ; tineret – 25 lei/cap.
- Ovine si caprine ; adulte –15 lei/cap ; tineret 7,5 lei/cap.
Taxa de gloabã va fi plãtitã la casieria Primariei comunei Criştioru de Jos .
In cazul în care animalele gãsite pe terenurile agricole în perioada de vegetaţie a
culturilor
precum şi în perioada stabilitã de deţinãtorii acestor terenuri ,pe lângã taxele stabilite la
art.4 se vor achita şi taxele legale de despãgubiri.
Art.5. Sezonul de pãşunat pentru anul 2007 se stabileşte de la data de 1 mai 2007
şi pânã la data de 1 octombrie 2007.
Art.6 Prezenta se comunicã cu :
- Institutia Prefectului judeţul Bihor ;
- Casieria unitãţii ;
- Paznicii de pãşune ;
- Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei.
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