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HOTĂRÂRE
privind compensarea sumelor încasate în anul 2007 şi 2008 ca taxă de
păşunat cu impozitele datorate la bugetul local

Consiliul local al comunei George Enescu,judeţul Botoşani întrunit în
şedinţă ordinară astăzi 30 aprilie 2009,
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei George Enescu
prin care arată necesitatea aprobării compensării sumelor încasate ca taxă de paşunat
pentru anul 2007 şi 2008 cu alte impozite datorate la bugetul local ,
văzând că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală şi au fost respectate
prevederile art.148 alin 2,3 şi 4 ale Constituţiei Romaniei,
având avizul favorabil al ;
1.Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget-finanţe,administrarea domeniului
public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodărie comunală ,protectia mediului,servicii si comerţ.
2.Comisiei pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi agrement,
3.Comisiei pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştei publice,a drepturilor
cetăţenilor.

în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 125/2006 privind aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale direct complementare care se acordă în agricultură începând
cu anul 2007,a Ordinului nr. 246/2008 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.a
Ordinului nr. 236/235/2003 emis de Ministerul Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor şi
Ministerul Administraţiei Publice(Anexa la Ordin cap.Vl-alin. 2,litera c si f,
în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată,
HOTĂRĂŞTE;
Art.1
Se aprobă ca sumele încasate de la cetăţenii comunei ca taxă de păşunat în
anul 2007 şi 2008 să se compenseze cu alte impozite datorate la bugetul local,iar unde este
cazul diferenţa se va restitui cetăţenilor.
Art.2
- Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta
hotărâre prin compartimentele de specialitate.
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