
REPUBLICA MOLDOVA
coNsrl,rul-, ORA$ENESC $TEFAN VODA

DECIZIEnr.3/4
din 09 aprilie 2019

Cu privire la stabilirea sezonului
de pdgunat pentru anul 2019

in confonnitate cu prevederile art.64 din Codul Funciar nr.828-XII din
25 .12.199 | ; Legii zootehnie i nr .412 din 27 .05 .1999 ;

inbaza art. 14 alin. (2),lit. b) gi c), art. 19 alin (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administralia publicd local5, Consiliul ordgenesc $tefan Vodd
DECIDE:

Se stabilegte sezonul de pdgunat pentru anul 2019 pe perioada: de pe 27 aprilie
2019 pdnd pe 07 noiembrie 2019.
Se transmit in folosinfd de{indtorilor de animale terenurile de uz comun pdguni cu
suprafala de 96 ha,lard indici cadastrali, din suprafalatotald de I15,77 a.

Se scutesc de impozitul funciar terenurile de vz comun pdguni cu suprafala de
t9,77 ha din motiv, cd nu sunt accesibile pentru p6gunat.
Se interzice pdgunatul:

a) pe timp de ploaie;
b) in cireadd a taurilor impreund cu vacile gi vilelele;
c) comun al diferitor specii de animale;
d) cu animalele bolnave.

Se stabilegte plata anualS pentru pdgunat pentru un cap convenJional, conform
anexei.
Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie specialiqtilor primdriei,
responsabili de perceperea fiscald.
Prezenta decizie se aduce la cunoqtinfa:

Oficiului teritorial Ciuqeni al Cancelariei de Stat;
Direcliei Deservire Fiscald $tefan Vodd;
Specialiqtilor primiriei responsabili de perceperea fiscal6;
Publicului prin afigare gi pe pagina web a primdriei.

Pregedintele gedinfei Nichifor Giqtemulte
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Secretarul Consiliul Lilia Gondobescu



CALCULUL
impozitului funciar pentru folosirea pdgunilor
pentru anul 2019 pe teritoriul or. $tefan Vodi

Se stabilegte calculul impozitului funciar pentru folosirea pdgunilor dupd cum
urmeazd;

1. Se transmit in folosintd detindtorilor de animale terenurile de uz comun
pdguni cu suprafala de 96 ha fdrd indici cadastrali din suprafala totald de

1t5,77 ha.
2. Se scutesc de impozitul funciar terenurile de uz comun pdguni cu

suprafala de 19,77 ha din motiv, cd nu sunt accesibile pentru p6gunat.

3. Se aprobd calculul impozitului funciar pentru folosirea pdqunilor dupd
cum urmeazd :

S x B x0,75:96 x 50 x 0,75 :3600 lei
( S - suprafa[a de pdguni, B - bonitatea,0,75 lei platapentru un bal/ha).

4. Efectivul de animale:
- Bovine - 45; caprine- 70; ovine- 60; cabaline-l.

5. Aplicind coeficientul de transfonnare pentru fiecare specie de animale
conform efectivului de animale se determind numdrul de capete
convenlionale:
- bovine- 45 capete convenlionale;
- caprine gi ovine ( 130X 0,1 ) - 13 capete convenlionale;
- cabaline - 1,1 capete conventionale.

Total - 60 capete convenlionale
6. Se calculeazdimpozitul pentru 1 cap conven(ional dupd cum urmeaz6:

- 3600 : 60, ceea ce constituie 60 lei pentru 1 cap convenlional.
7. Aplicind coeficienlii de transformare se determind impozitul funciar

anual pentru pigunat pentru fiecare gen de animale:
- 1 bovind - 60 lei ;

- 1 caprind 9i 1 ovind - 6 lei;
- 1 cabalini - 66 lei;
- pentru bovine tineret pinl la 1 an - 36 lei.


