
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                 
CONSILIUL LOCAL               
            

HOTARARE  nr. 63 / 2019 
privind aprobarea taxelor de pasunat, valabile in anul 2019,  

pentru pasunile colinare neatribuite spre inchiriere 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
-Referatul Compartimentului agricol nr. 13010/3.05.2019;     

 -Prevederile art. 36 alin. 1 si alin. 4 lit. c din Legea administratiei publice locale; 
 -Art. 9 si art. 14 din O.U.G. nr. 34/2013;   
 -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit.  e  din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnica legislativa la 
elaborarea actelor normative ; 
 -Avizul Comisiei economice; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea administratiei publice locale 
 

hotaraste : 
 
  Art. 1: Taxele de pasunat pe pajistile colinare datorate in anul 2019 de crescatorii de animale 
sunt urmatoarele: 
 -Vaci de lapte   - 69 lei; 
 -Bovine de toate varstele - 53 lei; 
 -Cai de munca   - 91 lei; 
 -Ovine si caprine  - 11 lei. 
 Taxele de pasunat se platesc inainte de intrarea la pasunat. 
 Art. 2: Proprietarii animalelor ce vor fi introduse la pasunat au obligatia sa participe la lucrarile 
de intretinere a pasunilor dupa cum urmeaza: 
 -trei zile pentru o vaca de lapte; 
 -doua zile pentru o bovina, indiferent de varsta; 
 -trei zile pentru o cabalina; 
 -trei zile pentru sapte ovine sau caprine. 
 Ziua de munca este evaluata la 50 lei. 
 Art. 3: Pentru crescatorii de animale care nu au efectuat munca pentru intretinerea pasunilor 
taxa de pasunat se majoreaza in mod corespunzator. 
 Evidenta prestatiilor la intretinerea pasunilor cade in sarcina responsabililor de izlaz. 
 Art. 4: Durata sezonului de pasunat este de 150 zile. 
 Art. 5: Constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 100 lei la 500 lei urmatoarele 
fapte: 
 a) pasunatul animalelor fara plata taxei de pasunat sau pe alte terenuri decat cele atribuite. 
 b) introducerea pe pajisti a animalelor neinscrise in R.N.E. sau a altor specii de animale decat 
cele care fac obiectul prezentei hotarari. 
 

   Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                                Secretar Municipiu 

                     ȘERBAN ION                                                         CHIRCA RADU 
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