
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                     H O T Ă R Â R E A   Nr. 10
                                                          din  5 aprilie  2013

privind  aprobarea taxelor de păşunat şi de gloabă,organizarea păşunatului pe anul 
2013,efectuarea lucrărilor de întreţinere .

        Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,întrunit în şedinţa ordinară din data de 5 
aprilie 2013,
        Tînând seama de prevederile Legii nr.214/2011 pentru organizarea,administrarea şi 
exploatarea pajiştilor,ale H.G.R. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.72/2002,
        In temeiul drepturilor conferite prin art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală,republicată,cu completările şi modificările ulterioare,

                                                         h o t ă r ă ş t e :

         Art.1.La nivelul comunei Livezeni se aprobă pentru anul 2013,pentru trupurile de păşuni 
care nu fac obiectul concesionării,taxele de păşunat,taxele de gloabă şi contravaloarea zilelor de 
muncă datorate de proprietarii de animale,după cum urmează:

        I.TAXA DE PĂŞUNAT

Nr.crt. Categoria de animale          Aprobat 2011(lei/cap/animal/sezon)
1 Bovine şi cabaline adulte 35
2 Tineret bovin şi cabalin 25
3 Ovine şi caprine 6

       II TAXA DE GLOABA

      In situaţia nerespectării suprafeţelor de păşunt repartizate,proprietarii de animale sau păstorii 
de turmă vor fi obligaţi la plata taxei de gloabă care are caracter de sancţiune după cum urmează.

a) Taxa de gloabă

Nr.crt. Categoria de animale          Aprobat 2013(lei/cap/animal/zi)
1 Bovine şi cabaline adulte 20
2 Tineret bovin şi cabalin 20
3 Ovine şi caprine 20

       Art.2.Se aprobă învoirea animalelor la păşunat în anul 2013,după cum urmează:
      - de la data de 10 mai ,specia bovină
      - de la data de  15 aprilie ,specia ovină
       Animalele vor fi scoase pe păşuni după prezentarea de către deţinători a chitanţelor din care 
să rezulte achitarea taxei stabilite.In fiecare sat,consilierul reprezentant va verifica actul doveditor 



privind  achitarea  taxei  iar în cazul  nedovedirii  plăţii,deţinătorului respectiv nu i se vor  primi  
animalele în păşune.
      Art.3.Deţinătorii animalelor  sunt obligaţi să presteze un nr. de zile de muncă,în funcţie de 
specia de animale pentru întreţinerea păşunilor astfel:

- 1 cap bovină adultă  - 2 zile/cap
- 1 cap tineret bovin   - 1 zi/cap
- 4-5 ovine                  - 1 zi/cap
- 5-10 ovine                - 2 zile/cap
- Peste 10 ovine          - 3 zile/cap

       Art.4. In  cazul neexecutării prestaţiei în zile de muncă corespunzătoare numărului de 
animale învoite la păşunat,se va achita contravaloarea unei zile de muncă în sumă de  30 lei .

       Art.5.Se numeşte comisia pentru stabilirea pagubelor cauzate de păşunatul 
necorespunzător,aplicarea taxei de gloabă,în următoarea componenţă.

- Banyai Istvan,viceprimar
- Tătar Mihail,agent agricol
- Szarka Janos,referent

       Art.6.Se stabilesc următoarele taxe asupra terenurilor închiriate,proprietatea primăriei:

- teren arabil  - 6 lei/ar
- fâneţe          - 3 lei/ar

       Art.7. Se încredinţează cu aducere  la  îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Banyai 
Istvan,viceprimarul comunei Livezeni.

       Art.8.Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul 
Mureş,Primarului comunei Livezeni,viceprimar,compartiment agricol,compartiment impozite şi 
taxe,spre afişare.

         PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢA,                                              Contrasemnează,
                    Banyai Istvan                                                                          secretar
                                                                                                               Hangan Aurelia

         




