
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea cuantumului taxelor de pasunat si de faneata

Având în vedere expunerea de motive nr.14/24.01.2011, formulată de membrii Comisiei pentru 
Agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza;

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.1563/07.02.2011, întocmit de reprezentanta Serviciului Financiar-Contabil din 
cadrul Primariei oraşului Breaza; 
-  raportul  de  specialitate  nr.1616/08.02.2011,   întocmit  de  reprezentantul  Biroului  Agricol  din  cadrul 
Primariei oraşului Breaza;
-  raportul  Comisiei  pentru prognoza…buget  finante,  administrarea domeniului  public  si  privat  comert  si 
servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.1593/07.02.2011al secretarului orasului Breaza;

În  conformitate  cu  dispoziţiile  Anexei  1  cap.VI,  pct.2,  lit.”c”  din  Ordinul  226/2003  privind 
organizarea activitaţii de îmbunatăţire si exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung;

În temeiul art.36, alin. (4) lit.”c” raportat la alin.(2) lit.”b” si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu 
art.45, alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată;  

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Aprobă cuantumul taxelor de faneaţă şi pasunat, dupa cum urmează:
a) Taxe pentru suprafetele de teren avand destinaţia de faneaţă:

CATEGORIE PREŢ –lei/ha
Fanete in extravilan calitatea I 49
Fanete in extravilan calitatea a II-a 36
Fanete in extravilan calitatea a III-a 33
Fanete in intravilan calitatea I 129
Fanete in intravilan calitatea a II-a 123
Fanete in livezi extravilan 91
Fanete in livezi intravilan 129
Arabil in extravilan 123
Arabil in intravilan 142

b) Taxe de paşunat pe izlazuri (paşuni):
       1. Pentru bovine adulte (vaci, junici, boi, tauri);

CATEGORIE PREŢ NOU
Pasune Podu-Corbului 22 lei/cap
Pasune Strand 22 lei/cap
Pasune Frasinet 25 lei/cap
Pasune Gara 25 lei/cap
Pasune Caraiman 25 lei/cap
Pasune Morii 25 lei/cap
Izlaz Tudosesti 25 lei/cap



Pasune Runcu-Zanoaga 22 lei/cap
Pasune Zanoaga II 22 lei/cap 
Pasune Mesteceni 22 lei/cap
Izlaz Davidesti I 22 lei/cap
Izlaz Davidesti II 28 lei/cap
Izlaz Surdesti 28 lei/cap
Pasune Belia I 22 lei/cap 
Pasune Ograda 28 lei/cap 
Pasune Turbatu I si II 28 lei/cap

      2.  Pentru tineretul  bovin se va percepe  o taxa  de  60% din taxa  bovinelor  adulte  stabilite  pentru  
izlazul/pasunea respectiva.

3. Pentru caprine: 7 lei/cap;
4. Pentru cabaline adulte: 35 lei/cap;
5. Pentru tineret cabalin: 21 lei/cap;
c) Taxele pentru pasunatul de primavera si toamna (bovine, cabaline, ovine, caprine şi alte specii) este 

de 40 lei/ha/an. 
Art.2. Pretul de inchiriere pentru terenurile ce fac obiectul HCL nr.117/13.12.2007, modificata si 

completata prin HCL nr.31/30.04.2008 se stabileste in functie de categoria de folosinta a terenului, la nivelul 
taxelor prevazute la art.1 alin.(1) lit.”a” din prezenta hotarare, iar pentru terenurile avand categoria curti-
constructii 0,3 lei/mp/an.

Art.3. Cu data adoptarii prezentei, se revoca HCL nr.140/23.12.2009 privind aprobarea cuantumului 
taxelor de pasunat si de faneata, HCL nr.16/25.02.2010 pentru modificarea şi completarea HCL nr.140/2009, 
precum si alte dispoziţii contrare prezentei cuprinse în HCL nr.117/13.12.2007 astfel cum a fost modificată 
prin HCL nr.31/2008.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală, 
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil si Biroului Agricol din cadrul Primariei orasului Breaza 
pentru ducerea la indeplinire.

Preşedinte de Şedinţă:                                                   Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                        Secretar oraş,
Mihalache Cătălin               Moldoveanu Elena 
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