HOTĂRÂRE
REFERITOR LA : Suspendarea taxei de păşunat, aprobată prin H.C.L. nr.167/2006 şi H.C.L.
nr. 2/2008.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru obţinerea sprijinului financiar din fondurile comunitare prin Schema de plată unică pe
suprafaţă ( SAPS) necesar reabilitării islazului localităţii ( 70 ha) este necesară suspendarea taxei de
păşunat, întrucât în conformitate cu art. 5, din Ordinul 246/2008, consiliile locale pot depune cereri de
plată în acest sens pentru pajiştile pe care le administrează şi pentru care nu se încasează taxe de păşunat.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate cu nr. 8905/22.07.2008 al Direcţiei Tehnice, Serviciul Cadastru şi
Agricultură, din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Art. 5, pct.7 din Ordinul 246/2008, privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor
specifice şi a criteriilor de iligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone
defavorizate;
- O.U.G. 125/2006, pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
coplementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, cu modificările şi completările de
rigoare;
- Art. 4 din H.C.L. 167/20.12.2006, privind instituirea unor tarife pentru prestări servicii pentru
persoane fizice şi juridice pentru anul 2007 şi H.C.L. 2/31.01.2008 privind instituirea unor tarife pentru
prestări servicii pentru persoane fizice şi juridice pentru anul 2008.
- Art. 36 (4) lit. c), din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată;
- Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare;
În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală,
republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:

ART. 1 - Se aprobă suspendarea taxei de păşunat, aprobată prin H.C.L. nr.167/2006 şi H.C.L.
nr. 2/2008, pe perioada acordării plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă – SAPS, din Fondul
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR).

ART. 2 – Modificarea legislaţiei în sensul neacordării sprijinului financiar prevăzut la art.1 atrage
încetarea de drept a suspendării plăţii taxei de păşunat.
ART.3 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, Instituţiei
Prefectului Olt şi persoanelor fizice şi juridice interesate.
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RAPORT DE SPECIALITATE,
Subsemnata Toma Aurica, Şef Serviciu Cadastru şi Agricultură, aduc la cunoştinţă următoarele:
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, fermierii
români( persoane fizice şi juridice) au acces la sprijinul acordat prin plăţi directe şi la sprijinul acordat
pieţelor, reglementate prin Politica Agrară Comună.
Ca urmare a cadrului legal creat,Primăria municipiului Caracal a depus în anii 2007 şi 2008, cerere de
sprijin financiar pentru Schema de plată unică pe suprafaţa ( SAPS), pentru suprafaţa de 70 ha teren
extravilan, ocupată cu păşune.
Sprijinul financiar de care Primăria municipiului Caracal beneficiază în anul 2007, este de 10.124,06
lei, conform Deciziei nr. 1703481 / 14.05.2008, a Directorului General al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură – Olt, sumă care va fi folosită pentru reabilitarea islazului localităţii.
Conform art. 5 din Ordinul nr.246/2008 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind
stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea

schemelor de plăţi dierecte şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate , consiilile locale depun cereri de plată
pentru pajiştile pe care le administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendare,
concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat.
Având în vedere faptul că în conformitate cu HCL nr. 167 / 2006, art. 4 şi HCL nr. 2/2008, se prevăd
taxe de păşunat, propun suspendarea acestor taxe pentru perioada în care legislaţia permite acordarea
acestui sprijin financiar.În caz contrar sprijinul financiar în valoare de 10.124,06 lei va fi retras.
Odată cu modificarea legislaţiei, în sensul că acest sprijin financiar nu va mai fi acordat, art. 4 din
HCL nr. 167/2006 va deveni aplicabil fără a mai fi necesară emiterea unei hotărâri de consiliu.
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