R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOTESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 25 / 2017
privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2017
avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Boţeşti de unde rezulta necesitatea
adoptarii proiectului de hotarare, raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de specialitate;
tinand cont de Legea zootehniei nr. 72/2002 , cu modificarile si competarile ulterioare;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat si completat
ulterior;
in baza prevederilor art.36 alin.(1) , alin.(2), lit. “c” si alin.(4) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind
admnistratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind admnistratia publica
locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Boțești, judetul Vaslui intrunit in sedinta ordinara,
H O T A R A S T E:
ART.1. Se aproba taxele de pasunat de pe raza comunei Boţeşti, judetul Vaslui pentru anul 2017,
astfel:
‐ Bovine, bubaline, cabaline adulte- 20 lei/cap;
‐ Tineret bovin, bubalin si cabalin 1-2 ani- 15 lei/cap;
‐ Tineret bovin,bubalin si cabalin sub 1 an- 10 lei/cap;
‐ Ovine si caprine peste 1 an- 2 lei /cap;
‐ Ovine si caprine sub 1 an – 1 lei/cap.
ART.2. Sumele incasate din taxele de pasunat vor fi folosite numai pentru lucrari de imbunatatire
si exploatare a pasunii comunale.
ART.3. Se stabileste data de 1 mai 2017 ca data de incepere a pasunatului pentru ovine si caprine
si 10 mai 2017 pentru bovine si cabaline.
ART.4. Se incheie ciclul de pasunat cu data de 15 octombrie 2017 pentru bovine si cabaline si cu
data de 1 noiembrie 2017 pentru ovine si caprine.
ART.5. Crescatorii de animale , indiferent de statutul juridic si de activitatea zootehnica
desfasurata au obligatia de a declara si de solicita inscrierea in registrul agricol a animalelor pe care le
detin. Medicul de circumscriptie veterinara va acorda tot sprijinul in vederea inscrierea corecte a
efectivelor de animale in registrul agricol.
ART.6. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre viceprimarul comunei
Boţeşti.
Botesti, 31 mai 2017
Presedinte de sedintă,
Consilier local, Iftene Costel

Contrasemnează,
Secretar al comunei Botesti,
Dîrlă Camelia

Nr. consilieri prezenti: __11___, din totalul de 11 consilieri in functie.
Nr. voturi „pentru”: __11__ . Nr. voturi „împotriva”: _____ . Nr. voturi „abtineri” : ______

