ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA C.A.ROSETTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea perioadei pentru pasunatul animalelor ,
cetatenilor cu domiciliul in comuna C.A.Rosetti,judetul Buzau
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI C.A.ROSETTI
- Avand in vedere :
- Expunerea de motive a domnului Cinjau Ionel Trandafir ,primarul comunei
,inregistrata la nr. 795 /19 februarie 2016;
- Rapotul de specialitate al domnului Sapunaru Ionel , referent in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei C.A.Rosetti ,inregistrat la nr.796 /2016 ;
- Avizul comisiei de specialiatate din cadrul Consiliului Local inregistrat la nr.
797 / 2016;
- In conformitate cu prevederile art 32 al.(1) lit.h din Legea Zootehniei
nr.72/16.01.2002,cu modificarile si completarile ulterioare
- In temeiul art. 36 al. (1) si (4) lit.a din Legea nr. 215/2001 ,privind administratia
publica locala ,cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba perioada pentru pasunatul animalelor ,cetatenilor cu domiciliul in
comuna C.A.Rosetti,judetul Buzau astfel;
Inceperea pasunatului cand iarba atinge talia de 10-12cm ( nu mai devreme de 10 aprilie)
Terminarea pasunatului la data de 31 decembrie.
Art.2 . Incalcarea prevederilor art.1 se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.500lei.
Art.3.Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele
imputernicite de primar ,de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ,de Ministerul Mediului
si Schimbarilor Climatice , de prefecti si de personalul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.
Art.4 Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale
Ordonantei Guvernului nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Domnul Cinjau Ionel Trandafir ,primarul comunei C.A.Rosetti,va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 6. Secretarul comunei va comunica prevederile prezentei hotarari persoanelor si
autoritatilor interesate .
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