ROMANIA
CONSILruL LOCAL AL COMIJNEI
BOTTZA

J

HOTARAREA NR. /2014
Cu privire la aprobarea unor masuri organizatorice privind reglementarile pasunatului
in unitatea administrativa teritoriala a comunei Bofiza,judetul Maramures

-r

Consiliul local al comunei Botiza;
Avand in vedere solicitarile proprietarilor de terenuri agricole din comuna Botiza manifestate in
cadrul Adunarii Populare organizate in Sala Caminului Cultural Bol:.iza din data de 2 MARTIE 2014 cu
privire la delimitarile de pasunat pe terenurile agricole ale acestora in perioada cuprinsa intre lunile
aorilie 2014 si noiembrie 2014
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de d-nul primar Poienar Florea inregistrat la
rr.1052119.03.2014,
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului locaI si avizul secretarului;
lnbaza Ordinului nr. 6524128.07.1993 a Prefectuluijudetuirui Maramuies prin care s-a
reconstituit sitrecut in proprietatea comuneiBotiza, in administrarea Consiliului local, suprafata de339
ha pasune comunala;
In temeiul Legii nr. 21311998 privind proprietatea publica s,i regimul juridic al acesteia cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Legii nr. 7212002 a zootehniei cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza H.G. nr.94012002 pentru aprobarea Nonrelor Meto<lologice de aplicare a Legii
nr.7212002;

Inbaza prevederilor art.30 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
InItaz-a irrevederilor afi.36, alin.2 lit.c si 5 lit.a si b din Lep;ea nr.21512001privind aciministratia
publica Iccala, republicat.r, cu mo,.tificarile si completarile ulterioare:;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.l si 3, an.l 1 5 alin.1 lit.b r;i ar1.45 din Legea nr.21512001
privinci aciministratia publica locala, republicata, cu modificarile si c.ornpletarile ult,:rioare;
Comiliul local al comunei Botiza adopta prezenla

HOTARARE:
Art,1.- Se interzice scoaterea la pasunat pe tot parcursul anului 2014 a animalelor domestice
pe terenurile agricole din unitatea administrative teritoriala a comunei Botiza , indilbrent de forma de
proprietate acestora;
. Art,2.-Se interzice pasunatul pe terenurile agricole proprietate privata fara acordul proprietarilor;
Art 3-Nerespectarea prevederilor art.l,art.2 se sanctioneaza conform O.G.nr.212001 privind
regimuljuridic al contaventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 100 lei pana
la 5000 lei
Art"4-Perioda de pasunat incepe de la data de 1 aprilie si se termina la data de I noiembrie;
Art.5.-Prezenta hotarare se comunica la :

-lnstitutia Prefectul ui-Jud.Maramures
-Suci Vasile-sef serviciu specializat pentru e;xploatarea terenului agricol din
administrarea Consiliului Local al comunei Botizal
-Dosar hotarari ale Consiliului Local
-Opiniei
PRESEDINTE
NEAG ANAM

CONTRAS]]MNEAZA
SEC]RETAR
RUfJ IOANA

a\
\\Jr,.^

Botiza 1a21.03

\J+''\.ltJ

htt \,ftR\ t\F o.

\

Qo\jiuteiii \\ HTulff L!
1.\{
\rN o"\$:l ES.*t t$ \\Si r_iu r_u ( r_ot fl L
\ r.

