ROMANIA
CONSILIUL LOCAL ROSETI
JUDETUL CALARASI
COMUNA ROSETI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
cod fiscal: 4294146
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017
e-mail : primariaroseti@yahoo.com
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere islaz pentru pășunat
animale precum și aprobarea taxei de pășunat pentru anul 2018 la nivelul comunei Roseți,
județul Călărași
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 27 Martie 2018,
Având în vedere:
- Raportul nr.1846/15.03.2018 intocmit de viceprimarul comunei Roseti, prin care se
propune stabilirea taxei de pășunat pentru animalele din comuna Roseti în anul 2018
precum și aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de pășunat privind suprafete
de islaz rămase neînchiriate;
- Prevederile H.C.L nr. 25/29.03.2017 privind aprobarea contractului de inchiriere a
islazului comunei Roseti pentru pasunatul animalelor,
- Prevederile Ordinului Prefectului judetului Calarasi nr. 789/22.11.2006, cu privire la
reconstituirea islazului comunei Roseti, teren domeniu privat al comunei in suprafata
de 695,75 ha si administrat de catre Consiliul local al comunei Roseti ;
- Prevederile art.2, art.4, art.14, art.32 lit. h) din Legea nr.72/2002– Legea zootehniei
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art 20, lit.b) si art 27,art. 28 alin.(3) din Legea nr. 273/2006- privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile H.C.L.nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti,
înregistrat sub nr. 2045/26.03.2018,
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, Consiliul Local Roseți,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de păsunat încheiat cu crescătorii de animale
care pășunează animalele pe suprafețele de islaz rămase neînchiriate, conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba taxa de păsunat în valoare de 73 lei/cap animal (bovine si cabaline) în anul
2018, pentru animalele care vor fi învoite la pășunat pe islazul comunei Roseți, domeniu privat al
acesteia și aflat în administrarea Consiliului Local Roseți .
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însarcinează viceprimarul
comunei Roseți și consilierul de la compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Roseți.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei Roseti, autoritatilor si
institutiilor interesate si va asigura afisarea acesteia la avizierul institutiei si pe site-ul institutiei.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Marian NANU
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :____
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