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   RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU  

CCOOMMUUNNAA  GGAAIICCEEAANNAA 

--CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL--  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail:  contact@comunagaiceana.ro       

 

HOTARAREA Nr.5 din 31.01.2023 

privind  stabilirea taxei pentru autorizatia de functionare a stanilor si a 

taxelor de obor pentru anul 2023. 
 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 31.01.2023 

              Vazand : 

-referatul dnei Ciulei Valeria ,inregistrat sub nr.133 din 10.01.2023 

-referatul de aprobare  al primarului comunei Gaiceana , inregistrat sub nr.151 din  11.01.2023; 

- HCL Gaiceana Nr.28 din 26.04.2022 privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a trupurilor de 

pasune(pajisti permanente), aflate în proprietatea privată a comunei Gaiceana, judeţul Bacau 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei 

Gaiceana. 

 

              In conformitate cu prevederile  Legii zootehniei nr. 32/2019, a prevederilor  art.5 (1), 

art.9 , art. 15,alin.1 din OG.34/2013,privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente, aprobata prin HG. 1604/2013,coroborate cu dispozitiile art.129,alin.(4),lit.c) din 

OUG.57/2019,privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

               In temeiul art.139,alin(3),lit.c)  si  art.196,alin.(1), lit.a)  din OUG.57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

            Art.1. In anul  2023, atributiile administrarii izlazului comunal-parte a domeniului privat 

al comunei Gaiceana, se va executa de catre  viceprimarul comunei  Gaiceana. 

            

            Art.2.Organizatorilor de stani li se elibereaza  autorizatiei de functionare, contra sumei de  

150 lei. 

 

            Art.3.Se stabileste taxa pentru obor ,valabila pentru anul 2023,dupa cum urmeaza: 

-bovine si cabaline adulte: 140 lei/cap; 

-tineret bovin si cabalin sub un an: 65 lei/cap; 

-ovine, caprine, porcine: 20 lei/cap; 

-pasari(curci, gaste) exclusiv pasunea comunala: 8 lei/cap 

 

          Art.4. Locatia oborului  este “teren obor Primarie” sau “Saivan/grajd Fosta ferma 

zootehnica”. 
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           Art.5.Perioada de obor sa nu depaseasca  48 de ore, in caz contrar animalele vor fi supuse 

confiscarii si vanzarii. 

 

          Art.6.Sumele astfel incasate se fac venit la bugetul activitatilor autofinantate, respectiv 

pasunea comunala. 

 

           Art.7.Primarul si viceprimarul comunei sunt imputerniciti pentru constatarea 

contraventiilor si aplicarea sanctiunilor. 

 

           Art.8.In exercitarea atributiilor prevazute  la art.154, alin.(1) din OUG.57/2019,privind  

Codul Administrativ, primarul va dispune masuri de asigurare a conditiilor necesare aplicarii 

prezentei hotarari. 

 

          Art.9. Cu data adoptarii prezentei, orice hotarare contrara se abroga. 

 

           Art.10.Primarul comunei  si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate a primarului comunei Gaiceana vor duce la indeplinire prezenta hotarare iar secretarul 

general  cu delegatie va comunica  cate un exemplar din prezenta ,Primarului comunei 

Gaiceana,Institutiei Prefectului-judetul Bacau, persoanelor interesate si va fi adusa la cunostinta 

publica, in conditiile legii. 

            

 
                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
    
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9  voturi  pentru (9  consilieri prezenti) 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

 
  

Adoptarea hotărârii s-a facut cu 

majoritate ⸋ simplă ⸋ absolută  ⸋ 

calificată 

31.01.2023 
 

 
1 Comunicarea către primar  03.02.2023 

 

 
2   Comunicarea către prefectul județului 03.02.2023 

 

 
3 Aducerea la cunoștință publică 03.02.2023 
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Hotărârea devine obligatorie sau 

produce efecte juridice, după caz 
31.01.2023 

 

 


