ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 17
din 24 aprilie 2008.

Consiliul local al comunei Rastolitajudetul Mure§,intrunit in §edinta ordinara de
lucru in data de 24 aprilie 2008.
Avand in vedere prevederile Legii nr.72 din 16 ianuarie 2002 a zootehniei,
Hotararea Guvernului nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 72/2002 §i a Ordinului
comun al Ministerului
Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor si al Administrate! Publice nr.226/23 5/2003
privind Strategia de organizare a activitatii de imbunatatire §i exploatarea pajis.tilor la
nivel national pe termen mediu §i lung,Hotararea nr.21/17 februarie 2005 a Consiliului
judetean Mures. ;
Tinand cont de referatul comisiei de specialitate §i avizul favorabil;
In temeiul prevederilor art.36(2) lit c §i ale art 45, alin (1) si art.115 alineat 1
litera b din Legea nr.215/2001 privind admini strati a publica locala-republicata
modificata §i completata ;
s\

HQTARESTE ;
Art.l.-Se repartizeaza trupurile de pa§une pentru pa§unat , pe anul 2008,dupa
cum urmeaza:
-Trupul de pa§une ,,Valea lodului" pentru vacile cu lapte §i tineret bovin ale
locuitorilor din satul lod;
-Trupul de pa§une ,,Brani§te" pentru vacile cu lapte §i tineret bovin ale
locuitorilor din satele Borzia §i Galaoaia;
-Trupul de pa§une ,,Valea Rastolita","Ciuminea","Podireul cu butuci","Podireul
lui Aurel", " pentru vacile cu lapte §i tineret bovin ale locuitorilor din satul Rastolita;
-Trupul de pa§une ,,Saracin" ' pentru vacile cu lapte §i tineret bovin ale
locuitorilor din satul Andreneasa;
-Trupul de pasune ,,Borta","Relciu","Ciungitura" pentru ovinele locuitorilor din
satul lod ;
-Trupul de pasune ,,Paltin", pentru ovinele locuitorilor din satul Rastolita ;
-Trupul de pasune ,,Tarnita" , pentru ovinele locuitorilor din satele Borzia si
Galaoaia;
-Trupul de pas.une ,,Fintmel" , pentru ovinele locuitorilor din satul Andreneasa;
Cetatenii comunei Rastolita care din diferite motive opteaza pentru oricare din
trupurile de pas.une de mai sus o pot face ,la propria alegere .

-2Art2.Se stabilesc taxele de pasunat pe anul 2008 dupa cum urmeaza:
-bovine adulte
18 lei/cap/sezon
-tineret bovin
9 lei/cap/sezon
-ovine si caprine
4 lei/cap/sezon
- tineret ovin si caprin
2 lei/cap/sezon
-cabaline peste 2 ani
22 lei/cap/sezon
-tineret cabalin
11 lei/cap/sezon
Art.3.Comitetul comunal pentru organizarea pasunatului va avea urmatoarea
componenta:
1 .Mogila Gheorghe
primar
2.Lirca Marius-Ioan
viceprimar
3 .Ing.Farcas Liviu
sef ocol silvic
4.Bmdila Violeta-Marinela
agent agricol
S.Dr.Sirbu Maria
medic veterinar
6.Moldovan Gheorghe
consilier
7.LircaGeorge-Petm
consilier
S.Hener Alexandru
consilier
ArtA-Comitetele pentru organizarea pasunatului pe sate se aproba in
urmatoarea componenta:
Satul Andreneasa
-Movila Augustin
-Movila Dumitru
-Lirca Gheorghe
-Bondrea Mihail
-Cif Alexandru
-Vlaic Aurel
Satele Borzia-Galaoaia -Buna Mihai-Ioan
-Sandor Vasile
-Molnar Eugen
-Bindila Violeta-Marinela
-§tetco Gavrila
-Hener Alexandru
Satul lod.
-Portic Mihail
-Vasile Gheorghe
-Kis Eugen
-Harsan Aurel
Satul Rastolita
-Lirca Valer
-§andor Petru
-Vlaic Danila
-Moldovan Gheorghe
-Siminet Gheorghita
-Movila Petru
Art.S.Taxa de gloaba se stabileste la 50 lei/cap de cabalina §i bovina,la 20
lei/cap de ovina §i caprina si 50 lei/cap de tineret bovin si cabalin,dupa incasare taxei
50 % se va acorda persoanei care il aduce la domiciliul sau si 50 % pentru eel care
ingrijeste animalul .
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Art.6.$eful ocolului silvic privat ,,Cerbul Carpatin ,,va desemna o comisie
compusa din aparatul de specialitate si consilieri comunali care se va deplasa in
trupurile de pasune comunale,pentru a se stabili lucrarile necesare ,a se efectua pentru
refacerea suprastructurii acestora,pentru supravegherea executarii lucrarilor,de
receptionare a lucrarilor efectuate atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ .
Art.V.Tarina se inchide la date de 13 mai 2008 ,cand este temienul limita de
plecare a turmelor in pasunile montane si se deschide la data de 15 septembrie
2008.Turmele ce coboara din pasunile montane vor amplasa stana in locurile anume
stabilite de comun acord cu primarul ,pe terenurile proprietate privata a comunei .
Art.SCu
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul comunei Rastolita ,conducerea ocolului silvic ,,Cerbul
Carpatin" si comisiile de specialitate.
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