ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea măsurilor agricole pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 2525 din 24.05.2012;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 2526 din 24.05.2012 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile Ordinului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare,
a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicare schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederi Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 30/2010 pentru aprobarea
bunelor condiţii agricole şi de mediu în România;
Prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Nedepunerea cererii de plată pentru suprafeţele de pajişti permanente
aflate în proprietatea comunei Aluniş, pentru anul 2012.
Art.2.- Se aprobă planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a islazurilor
pentru anul 2012, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.- Se stabilesc taxele de păşunat pentru anul 2012 pentru islazurile aflate
în administrarea Consiliului Local al comunei Aluniş, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art. 4. – Se stabilesc taxele de gloabă pentru anul 2012, datorate de cetăţenii ale
căror animale păşunează abuziv pe islazurile aflate în administrarea Consiliului Local
al comunei Aluniş, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art. 5.- Intrarea animalelor în islazuri se stabileşte la data de 1 iunie 2012 şi
ieşirea animalelor din islazuri la data de 15 septembrie 2012

Art.6. – Se desemnează viceprimarul comunei Aluniş cu ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Viceprimarului comunei Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 30 mai 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
PREŞEDINTE,
Consilier local
Vasile Neagu Costel
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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