ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 21
privind adoptarea “Programului de exploatare a pasunilor aflate in
administrarea Consiliului Local Laza pentru anul 2008”
Avind in vedere necesitatea stabilirii unor masuri pentru imbunatatirea calitativa a
suprafetelor de pasune aflate in administrarea Consiliului local al comunei Laza, in scopul
mentinerii si cresterii efectivelor de animale, a sporirii potentialului productiei animaliere;
Avind in vedere prevederile art.17 lit.,,a” si ale art.18 alin.1 si 2 din Legea zootehniei
nr.72/16.01.2002 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), litera “d” coroborat cu alin.(6) lit.”a” pct.18 si ale
art.45 alin.(1) din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Laza, judetul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

HOTARASTE:
Art.1. Se adopta “Programul de exploatare a pasunilor aflate in administrarea Consiliului
local Laza pentru anul 2008” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul comunei
Laza, judetul Vaslui.
LAZA, 30 aprilie 2008

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER ASAVEI CEZAR

Contrasemneaza,
Secretar comuna Laza,
Puscasu Ioan
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Anexa la Hotararea nr.21/30.04.2008

PROGRAM

de exploatare a pasunilor aflate in administrarea Consiliului local al comunei LAZA,
judetul Vaslui pentru anul 2008
I.
SUPRAFATA – totala in evidenta = 189 ha din care suprafata destinata
pasunatului este de 189 ha;
II.
SUPRAFATA destinata pasunatului se repartizeaza pe sate si specii de animale
dupa cum urmeaza:
SATUL
Suprafata Specia de animale Efective Suprafata repartizata pe Nr./cap/ha
-hanr.cap. specii de animale
Laza+ Sauca l57
Bovine+cabaline
180
90,00
2
Ovine+caprine
536
67,00
8
Risnita
32
Bovine+cabaline
30
15,00
2
Ovine+caprine
136
17,00
8
TOTAL
189
Bovine+cabaline
210
105,00
2
COMUNA
Ovine+caprine
672
84,00
8
III.
Lucrari ce se vor executa pentru imbunatatirea calitatii pasunilor comunale in
anul 2008 :
A.LUCRARI FINANTATE
Satul
Suprafata si denumirea lucrarii
Sume alocate
Cu cine se
ha.
Executa lucrarea
Toate satele 20% din incasari se aloca la bugetul local pentru
venituri proprii conf.art.68 alin.(2)din Legea nr.273/2006
1.092
regie proprie
privind finantele publice locale;
-procurat chitantiere,contracte somatii,formulare,etc.
100
-“-intretinere-reamenajare pasune: Laza si Rasnita
4.268
-”B.LUCRARI NEFINANTATE
Toate satele pe suprafata de 189 ha cu proprietrii de animale se vor executa urmatoarele lucrari: curatari de spini si
maracinisuri,nivelari de musuroaie, reamenajat baile pentru ovine,administrat ingrasaminte chimice si naturale,etc.
Lucrarile de igienizare a pasunilor se vor executa pe tot parcursul anului dar cu precadere in lunile premergatoare
deschiderii sezonului de pasunat prin contributia crescatorilor de animale care vor presta fara plata lucrarile susmentionate
pe pasunea comunala in anul 2008 in functie de numarul de animale, cate o zi munca pt.una bovina sau cabalina si cite o zi
munca pentru fiecare 5 ovine sau caprine scoase pe pasunea comunala.
IV.
PLANUL DE VENITURI SI DE CHELTUIELI :
A. VENITURI :
1. Din incasarea taxelor de pasunat in anul 2008 = 5.460 lei dupa cum urmeaza :
-bovine + cabaline adulte = 210 cap x 10 lei/cap = 2.100 lei ;
-ovine + caprine adulte = 672 cap x 5 lei/cap = 3.360 lei ;
2. Din incasarea taxelor de pasune restante = 0.
RECAPITULATIE VENITURI :
1. Sold la 31.03.2008 = 0.
2. Incasari din taxa de pasune in anul 2008 = 5.460 lei

37

B. CHELTUIELI :

1. un procent de 20% din incasari se aloca bugetului local pentru venituri proprii in conformitate cu
prevederile art. 68 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale = 1.092 lei ;
2. Procurari formulare, chitantiere, somatii, contracte pasunat = 100 lei ;
3. Lucrari intretinere-reamenajare pasune Laza si Rasnita= 4.268 lei ;
TOTAL = 5.460 LEI ;
CENTRALIZATORUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR :
. Venituri ……………………………………. = 5.460 lei ;
- Cheltuieli…………………………………... = 5.460 lei ;
- Disponibil pentru anul 2009………………. = 0.
ALTE MASURI :

1. Pana la data de 15.05.2008 organizatorii de stani, cirezi sau proprietarii de animale care
doresc sa asigure pasunatul animalelor pe izlazul comunal vor incheia contracte de
invoire la pasunat ;
2 Taxa de pasunat stabilita pentru anul 2008 este de 10 lei/cap la bovine si cabaline si de 5 lei/cap la ovine si
caprine si va fi achitata anticipat scoaterii animalelor pe pasunea comunala la casieria Primariei Laza sau la agentii
fiscali din sector;
2. Animalele vor fi invoite la pasunat in perioada 01.05. 2008 – 30.11. 2008 iar in perioada 01 decembrie 2008–
30 aprilie 2009 nu se va mai permite pasunarea, stationarea si stabulatia animalelor pe pasunea comunala ;
3. Nu vor fi admise pe pasunea comunala animale ale proprietarilor din afara comunei ;
4. Periodic consiliul local va fi informat de catre primar asupra stadiului realizarii programului de exploatare a
pasunii comunale si a incasarii taxelor de pasunat ;
5. Pentru coordonarea lucrarilor in vederea realizarii programului de exploatare a pasunii comunale in anul 2008
se imputerniceste viceprimarul comunei Laza ;
6. Prezentul program va fi adus la cunostinta publica prin afisare in locuri publice si alte mijloace de publicare prin
grija secretarului comunei ;
Aprobat prin Hotararea Consiliului local Laza nr.21/30.04.2008.
- oOo -
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