
ROM\NIA 

JUDEłUL VASLUI 

COMUNA MUNTENII DE SUS 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA    n r. 2/2010 
privind  stabilirea taxei de gloabă pe categorii de animale, la nivelul comunei Muntenii de Sus, judeŃul 

Vaslui 

 având în vedere: 

-prevederile Legii nr.72/2002 – legea zootehniei şi a H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002; 

- potrivit art.18 alin. 3 din Legea nr.18/1991 – a fondului funciar, republicată şi actualizată ; 

- în temeiul art.36, alin.5 lit.”a” şi ale art.45, alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                   Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – (1)Taxa de gloabă datorată de proprietarii de animale sau păstorii de animale care nu 

respectă suprafeŃele cu destinaŃie de păşune comunală sau lasă în libertate sau nesupravegheate animalele, 

producând pagube, este de: 

- Bovine şi cabaline peste 2 ani                            50 lei/cap/zi 

- Tineret bovin şi cabalin                                                          25 lei/cap/zi 

- Ovine şi caprine                      10 lei/cap/zi 

- Turme constituite                                                                  500 lei/zi 

(2) La taxa de gloabă se adaugă valoarea pagubei produse, stabilită în baza procesului verbal 

încheiat de către viceprimar, în prezenŃa proprietarului de teren şi a persoanei vinovate de producerea 

pagubei. 

Art.2. - Se stabilesc oboare pentru animale, după cum urmează: 

- satul Muntenii de Sus – ocolul de vite Muntenii de Sus 

- satul Satu-Nou -  ocolul de vite Satu Nou 

Art.3.-  (1)Animalele vor fi aduse la obor de orice persoană care le-a surprins pe culturile agricole 

şi vor fi eliberate numai după achitarea de către proprietar a taxei de gloabă şi a amenzii contravenŃionale, 

la casieria instituŃiei.    

(2) Constatarea contravenŃiei şi aplicarea sancŃiunilor din prezenta hotărâre se va face de către 

viceprimar. 

Art.4. - (1) Pentru fiecare animal adus la obor se va întocmi o fişă în care vor fi prevăzute costurile 

zilnice şi date privind identificarea animalului. 

(2) Neridicarea în termen de 3 zile lucrătoare a animalelor din obor, aduse în urma nerespectării 

prevederilor prezentei hotărâri, atrage după sine valorificarea acestora, în condiŃiile legii. 

Art.5.–Constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă contravenŃională de la 500 la 1500 

Ron următoarele fapte: 

- lăsarea animalelor la păşunat supravegheate sau nesupravegheate, pe terenurile unde sunt 

culturi agricole; 

- păşunatul fără acceptul proprietarului terenului, indiferent de felul culturii; 

- circulaŃia pe păşune cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele; 

- depozitarea materialelor de orice fel pe păşunea comunală, 

- ridicarea pe păşunea comunală a construcŃiilor de orice fel.  

Art. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către viceprimarul comunei.   

                                                         MUNTENII DE SUS,                             29 ianuarie 2010 
  
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          Contrasemnează 
                    Simion Vasile                                                                                           Secretarul comunei    
                                                                                                                                            Buhuş Rodica 


