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HOTARARE 
Privind încetarea încasării taxei de păşunat ,pe anul 2009,de la deţinătorii 
de bovine ,pentru suprafaţa repartizată acestora la păşunat din păşunea 

comunală 
 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 
 Avand  in vedere  referatul întocmit de d-nul primar Ioan Fărcălău prin 
care propune încetarea încasării taxei de păşunat ,de la deţinătorii  cu un nr. mai 
mic de 20 bovine,pe anul 2009,pentru suprafaţa repartizată acestora la păşunat 
din păşunea comunală,                                                                      , 
 Ţinând cont de adresa Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură , 
 In  conformitate  cu  prevederile  art.5 din OM nr.246/2008,modificat prin 
OM 118/2009 

In  temeiul   prevederilor  art.  36  aliniat (1) şi (2)  litera  “b, “  si  art.  45 
aliniat  (1)  din  Legea  administratiei  publice  nr.  215 / 2001 ,republicată 
 Adoptam  prezenta 
 

H O T A R A R E 
 

 Art. 1 -  Se  aproba încetarea încasării taxei de păşunat ,pe anul 2009,de 
la deţinătorii cu un nr. mai mic de 20 de bovine ,pentru suprafaţa repartizată 
acestora din păşunea comunală . 
 
 Art. 2  -  Prezenta  hotarare  se  comunica : 
  -  cetăţenilor ,prin afişare   , 
  -  APIA Timiş;                                                                                                                 
  - Prefecturii  judetului  Timis-Contencios-Administrativ . 
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Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul de 13 
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REFERAT  
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou  având în 

vedere faptul că sumele încasate  din taxa de păşunat nu acoperă cheltuielile 

pentru întreţinerea acesteia ,iar potrivit prevederilor art.5 ,alin.7 din Ordinul 

246/2008 privind stabilirea modului de implementare ,a condiţiilor şi a criteriilor  

de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 

complementare în sectorul vegetal,pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor 

de agromediu şi zone defavorizate,Consiliile Locale pot  depune creri de plată 

pentru pajistile comunale pe care le administrează şi pentru care nu au fost 

încheiate contracte de arendă,concesiune,închiriere sau pentru care nu se 

încasează taxe de păşunat,iar pentru aceste terenuri trebuie să se desfăşoare 

propria activitate agricolă,propun să adoptaţi un proiect de hotărâre privind 

încetarea taxei de păşunat pe anul 2009 de la deţinătorii cu un nr. mai mic de 20 

bovine,pentru suprafeţele repartizate din păşunea comunală. 
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