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HOTĂRÂRE

privind scutirea domnului Moldovan Traian de la plata taxei de pășunat începând cu data de
14.03.2017 pentru terenurile situate pe raza localității Stanciova, oraș Recaș, 

categoria de folosință pășune, în suprafață totală de 24,23 ha

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la scutirea domnului Moldovan

Traian de la plata taxei de pășunat începând cu data de 14.03.2017 pentru terenurile situate
pe raza localității Stanciova, oraș Recaș, categoria de folosință pășune, în suprafață totală de
24,23 ha;

 referatul nr. 7.943 / 18.05.2017 întocmit de Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei orașului
Recaș;  

 cererea depusă de numitul  Moldovan Traian,  înregistrată la  Primăria orașului  Recaș sub nr.
7.838 / 17.05.2017, prin care solicită scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale pe anul
2017 pentru terenurile pășune;

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz

favorabil;
 prevederilor art. 36 alin. (1) şi  alin. (2) lit. b),  alin. 4), lit. a) şi în temeiul art. 45 din Legea nr.

215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scutirea domnului Moldovan Traian de la plata taxei de pășunat începând cu data
de 14.03.2017 pentru terenurile situate pe raza localității Stanciova, oraș Recaș, categoria de folosință
pășune, în suprafață totală de 24,23 ha (F 810, A 785/3 – 6,95 ha + A 769 – 17,28 ha), având în
vedere faptul că această suprafață de teren a fost vândută altei persoane în data de 14.03.2017.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri se încredințează Compartimentul
Agricol și Compartimentui Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Solicitantului Moldovan Traian.

                                      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
                                                        Consilier                                            Secretar oraș
                                                     Ștefan BUGA                           Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind scutirea domnului Moldovan Traian de la plata taxei de pășunat începând cu data
de 14.03.2017 pentru terenurile situate pe raza localității Stanciova, oraș Recaș, 

categoria de folosință pășune, în suprafață totală de 24,23 ha

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 referatul  nr.  7.943 /  18.05.2017 întocmit  de  Compartimentul  Agricol  din  cadrul  Primăriei

orașului Recaș cu privire la posibilitatea scutirii domnului Moldovan Traian de la plata taxei
de pășunat începând cu data de 14.03.2017 pentru terenurile situate pe raza localității
Stanciova, oraș Recaș, categoria de folosință pășune, în suprafață totală de 24,23 ha;;  

 cererea depusă de numitul Moldovan Traian, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr.
7.838 / 17.05.2017, prin care solicită scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale pe
anul 2017 pentru terenurile pășune;

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă

aviz ___________;
 prevederilor art. 36 alin. (1) şi  alin. (2) lit. b),  alin. 4), lit. a) şi în temeiul art. 45 din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă scutirea domnului Moldovan Traian de la plata taxei de pășunat începând cu
data de 14.03.2017 pentru terenurile situate pe raza localității Stanciova, oraș Recaș, categoria
de folosință pășune, în suprafață totală de 24,23 ha (F 810, A 785/3 – 6,95 ha + A 769 – 17,28
ha), având în vedere faptul că această suprafață de teren a fost vândută altei persoane în data de
14.03.2017.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul
Agricol și Compartimentui Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Solicitantului Moldovan Traian.

PREŞEDINTE,
                                                 Consilier local ____________                        Vizat,



                                                                                                          Secretar Oraș,
                                                                                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

R  O  M  Â  N  I   A
J U D E Ţ U L   T I  M I Ş

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
___________________________________________________________________________________________________________________________________

                 Recaş, Calea Timişoarei nr. 86, Telefon : 0356/177278, Fax 0356/177279
               E-mail: primariarecas@yahoo.com

  NR.  7943/18.05.2017
                                                                                                                     Avizat

                                                                                                                Primar,
                                                                                Ing.Pavel Teodor

                              

REFERAT DE SPECIALITATE,
   

ÎN ATENȚIA  CONSILIULUI  LOCAL AL ORAȘULUI  RECAȘ,

Ing.  Maria  Ecaterina  Albu,  inspector   în  cadrul  Primăriei  Orașului  Recaș,  vă  aduc  la  cunoștință
următoarele: 

Urmare a adresei cu nr.7838/17.05.2017 depusă de  d-nul Moldovan Traian domiciliat  în Recaș,sat
Stanciova nr.294 deținător al contractului de închiriere pășune cu nr.5895/24.05.2012 în suprafață de
35,53 ha, prin prezentul referat solicit aprobarea consiliului Local Recaș pentru  anularea  taxei de
pășunat  pe anul  în  curs,  începând cu 14 martie  2017 pentru 24,23 ha  pășune (F 810,A785/3-6,95
ha,A769-17,28 ha) din contract,   acestea fiind  vândute, prin licitație publică  în data de  06.02.2017
conform procesului  verbal  de  adjudecare  cu  nr.  1719  /  06.02.2017  și  a  contractului  de  vânzare
cumpărare autentificat cu nr.634/14.03.2017 de notar public PLOSCARU OANA DANIELA,înregistrat
la  Primăria Orașului Recaș cu nr.3754/14.03.2017

                                                                                                          
  Șef serviciu                                                                                                              Întocmit,

Melinda Cernescu                                                                                      ing. M.Ecaterina Albu          
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