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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE

HOTARARE

Privind: "Stabilirea pentru anul agricol 2010-2011, a cuantumurilor chiriilor pentru
terenurile arabile din islaz , a cuanturnurilor chiriilor pentru terenurile din intravilan ocupate
prin extinderea curtilor precurn si a taxei privind eliberarea certificatului de producator "

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VIDELE,JUDETUL TELEORMAN
INTRUNIT IN ~EDINTA ORDINARA

Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului orasului Videle;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oras Videle
- Raportul nr.13563 din 22.1l.2010 si raportul nr . 13562 din 22.1l.2010 al

compartimentului Registrul Agricol din cadrul Aparatului de Speciaitate al Primarului
orasului Videle ;

- Prevederile art.20 alin.(1), lit.b) si e), din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Prevederile Hotararii Guvemului Romaniei nr.1514 din 25.10.2006 ;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.c) ~i alin (4) lit.c), din Legea nr.215/200 1 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

In temeiul art.45,alin.l din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificarile
si completarile ulterioare, republicata,

HOTARA~TE:
Art.l. Se aproba pentru anul agricol 2010-2011, cuanturnul chiriilor pentru terenurile arabile

din islazul orasului Videle, in functie de categoria de teren, conform anexei nr. 1, la prezenta
hotarare si a taxei privind eliberarea certificatului de producator , conform anexei nr.2 la prezenta
hotarare.
Art.2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentele Directia
Financiar-Contabilitate si compartimetul Registrul Agricol din cadrul Aparatului de Specilitate
al Primarului orasului Vide le ;
Art.3. Prin grija secretarului orasului Videle, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, precurn si oricarei persoane
sau institutii interesate.

PRESEDINTE SEDINT A ,
DRA~rCI COSMIN
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abtineri, din ill. 17 de consilieri In functie, din care 16 prezenti,

VIDE LE
Nr.9G129.I2.2010



J\NI'~XA Nr. ]
H.C!_. o ras Vidr-lc , nr. a;nl).12.20IO

Stabilirea pentru anul agricol 2010-2011, a cuantumurilor chiriilor pentru terenurile arabile din
islaz, a cuantumurilor chiriilor pentru terenurile din intravilan ocupate prin extinderea curtilor ;

I. Pentru incbirierea terenurilor din islaz pentru anul agricol 2010-2011, in functie de categoria de
tercn:

LeilhaJan
• teren arabil extravilan categoria I
(Furculesti, Cartojanca, Stanceasca, Fotachesti, Parisesti) 100lei

• teren arabil extravilan categoria a II-a
(Videle, Cosoaia) 601ei

11. Pentru terenul arabil limitrof vetrei satului 10001ei
.

HI. 1. Pentru proprietarii de oi care pleaca in transhumanta, nu se va considera abatere posibila de
gloaba sau amenda, daca pasuneaza pe santurile din zona drurnurilor de trecere sau stationeaza 24 ore pe
miristii sau locuri virane. Ciobanii respectivi vor anunta in prealabil Consiliul Local despre faptul ea se
gasesc la hotarullocalitatii, cerand aprobare pentru local de stationare.

2. Ciobanii vor avea asupra lor certificatul Sanitar-veterinar, precurn si 0 adeverinta de la localitatea
de origine, din care sa reiasa ea in hotarul localitatii respective un au posibilitati de intretinere a oilor
(pentru iarna sau vara),

PRESEDINTE SEDINT A ,
DRAGHICSMIN
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Stabi Iirea pentru anul 2011, a taxei privind eliberarea " Certificatului de Producator"

I . Taxa pentru eliberarea Certificatului e Producator - 30 lei I certificat

PRESEDINTE SEDINT A ,
DRAGHI SMIN


