
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

           

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  109 

din  24 noiembrie 2016 

            Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2017 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 57839 din 31.10.2016 prezentată de Serviciul Fond 

Funciar şi Registru Agricol privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute pe 

anul 2017, 

Având în vedere Raportul de fundamentare al Direcţiei economice nr. 

60927/15.11.2016, 

 Având în vedere prevederile art. 5 alin. 2 şi art.8 alin 2 din Legea nr.  145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cât şi cele  ale  

art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi în conformitate cu art. 30, alin. 2 din 

Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „ c ” şi  ale art. 45 alin 2, art.115 alin 1, lit. b  

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă pentru anul 2017 taxele speciale percepute de  Serviciul Fond 

Funciar şi Registru Agricol, după cum urmează: 

 

-   Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul Agricol – 17 lei; 

-  Taxe pentru eliberarea copiilor de pe acte din domeniul agricol şi arhiva instituţiei,       

planuri şi hărţi cadastrale – 13 lei ;                  

-   Taxa pentru eliberarea atestatului de producător   – 20 lei; 

- Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul   

agricol - 20 de  lei; 

 

 

Art. 2. Se aprobă pentru anul 2017 taxele de pășunat, taxele de gloabă, numărul zilelor  

de muncă care trebuiesc efectuate  ( în funcție de specia de animale) și contravaloarea  zilei de 

muncă respectiv : 

 a) - Taxa de pășunat: 

  - bovine și cabaline adulte    65  lei/cap 

  - tineret bovin și cabalin între 1-2 ani  32  lei/cap 

  - tineret bovin și cabalin sub 1 an   14 lei/cap 

  - ovine și caprine adulte, peste 1 an   16 lei/cap 



  - tineret ovin și caprin sub 1 an    7  lei/cap 

 b) - Contribuţia în muncă: 

  - de la 1-5 capete ovine    1 zi 

  - de la 5-8 capete ovine    2 zile 

  - de la 9-12 capete ovine    3 zile 

  - de la 13-15 capete ovine    4 zile 

  - de la 16-20 capete ovine    5 zile 

- Peste 20 capete ovine - la fiecare 4 capete se va efectua 1 zi în plus. 

- Pentru fiecare bovină sau cabalină - 2 zile 

c) - Pentru zilele de muncă neefectuate se stabilesc următoarele valori de debit: 

- 1 zi de muncă - 31 lei 

d) Nivelul taxelor de gloabă, datorate de proprietarii de animale sau păstorii de turme, 

pentru nerespectarea suprafeţelor repartizate şi a termenelor de începere a păşunatului precum 

şi în cazul păşunării cu animalele pentru care nu s-a plătit taxa de păşunat este următorul: 

- bovine şi cabaline adulte      44  lei/cap/zi 

- tineret bovin şi cabalin între 1-2 ani     22  lei/cap/zi 

- tineret bovin şi cabalin sub 1 an                10  lei/cap/zi 

- ovine şi caprine adulte        8  lei/cap/zi 

- tineret ovin şi caprin sub 1 an       4  lei/cap/zi 

- porcine peste 6 luni      11  lei/cap/zi 

- porcine sub 6 luni                   7  lei/cap/zi 

- cirezi de bovine                      218  lei/zi 

- turme de ovine                       218 lei/zi 

e)  Data ieşirii animalelor la păşunat se stabileşte astfel: 

- pentru ovine, după data de 23 aprilie 

- pentru animale mari, după data de 10 mai 

            f.) Data încheierii păşunatului – 15 noiembrie. 

    g)  Taxele de păşunat se vor încasa de către casieria Primăriei municipiului Tîrgu 

Mureş, pe baza notei de plată întocmită de Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol în 

prealabil scoaterii animalelor la păşunat. 

h) contravaloarea zilelor de muncă neefectuate, taxele de gloabă şi despăgubirile 

stabilite prin procesele verbale de constatare se vor încasa de către casieria Primăriei 

municipiului Tîrgu Mureş, pe baza notei de plată întocmită de Serviciul Fond Funciar şi 

Registru Agricol. 

  

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul  Municipiului prin Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol. 

 

Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă, 

                                    av. Papuc Sergiu Vasile 

   Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   



 


