JUDE UL NEAM
COMUNA COSTIŞA
CONSILIUL LOCAL
HOT RÂRE
NR. 7 DIN 09.03.2018
privind stabilirea condi iilor pentru p şunatul animalelor
pe p şunea aflat în adminiastrarea Consiliului Local al
Comunei Costişa , Jude ul Neam ,în anul 2018
Consiliul Local al comunei Costişa , jude ul Neam .
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/23.04.2013 privind organizarea , administrarea şi
exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , precum şi
prevederile H.G. 78 /04.02.2015 privind modificarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2013.
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(1) si (2) lit.”c” si alin.(4) lit.”a” precum şi ale art.45 alin.(1)
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
HOT

R

Ş T E:

Art.1 Pentru anul 2018 p şunatul animalelor proprietate a cet enilor comunei Costişa , pe
p şunea aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Costişa , se va desf şura în baza
unui contract individual de închiriere pentru anul în curs , încheiat cu fiecare proprietar de
animale în parte , în raport cu num rul de animale de inute în proprietate , potrivit înscrierilor în
registrul agricol al comunei.
Art.2 Contractul de închiriere se va încheia pe baza unei cereri individuale , urmând a
cuprinde clauze privind plata unei taxe de închiriere în cuantum de 150 lei/ ha.
Proprietarii de bovine care nu au achitat aceast tax pentru anul 2017 , au obliga ia de a
o achita anterior încheierii contractului de închiriere pe anul 2018.
Art.3 Este interzis p şunatul în pripon , animalele urmând s p şuneze în dev lm şie pe
trupul de p şune respective.
Art.4 Primarul comunei Costişa va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri;
Art.5 Secretarul comunei Costişa va înainta şi comunica prezenta hot râre,autorit ilor şi
persoanelor interesate;
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