ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucernă din islazul comunal
Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit în ședința extraordinară din data de
30.06.2016,
Având în vedere:
 Prevederile HCL nr. 17/31.03.2004 cu privire la aprobarea serviciului public de
gospodărire comunală având ca obiect administrarea izlazului comunal;
 Prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;
 Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
 prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor;
 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
 raportul de specialitate nr. 3307/27.06.2016 al viceprimarului comunei Mînăstirea;
 prevederile Legii 52/2003 privind tansparența decizională în administrația publică;
 prevederile art.36, alin. 2,lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata;
În temeiul ale art. 45 alin. (1) şi (3), precum şi a prevederilor art. 115, alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi
modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabilește taxa pentru vinderea coasei a II-a de lucernă din islazul comunal,
după cum urmează:
 200 lei/ha pentru suprafața de 15,20 ha, situată în tarlaua 72A, parcela 576;
 400 lei/ha pentru suprafața de 26,20 ha, situată în tarlaua 102, parcela 705/1;
Art. 2. Se păstrează la dispoziția Primăriei Mînăstirea suprafața de 3,00 ha în vederea
recoltării de semințe necesare înființării unei noi culturi de lucernă în anul următor
Art. 3. Se desemnează domnii Tudor Gheorghe, viceprimar și Florescu Tudor, casier, sub
directa îndrumare si coordonare a Primarului să pună în aplicare prezenta hotărâre.
Art. 4. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 11 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 1 abținere față
de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență

