
[1] 

 

Consiliul Local al Municipiului  
Curtea de Arges  

 
 
 
 
 

Sunt prezenti domnii consilieri: Andreescu Gheorghe, Badescu Nicolae – Razvan, Chefani Jean, 
Dabija Bogdan – Alexandru, Deaconu Marius, Dicu Maria, Dumitrache Stefan, Marinescu Ion – Madalin, 
Molea Gheorghe, Oreviceanu Emelian, Paunescu Ion – Petre, Popescu Marius – Viorel, Radutu Babet Ana, 
Roventa Ana – Maria, Serban Ion, Stancu Alexandra – Loredana, Jubleanu Gabriel – viceprimar.  (17) 

Sunt absenti: Georgescu Doru,  Mitrofan Cristian. (2) 
Presedintele de sedinta, domnul Dumitrache Stefan, supune la vot ordinea de zi care cuprinde: 
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor de pasunat pe pasunile colinare in anul 2018. 
Ordinea de zi prezentata este votata in unanimitate  - 17 voturi pentru. 
Domnul primar precizeaza ca a avut o intalnire cu directorul Directiei agricole si cu cele doua comisii, 

economica si jurídica si crede ca lucrurile s-au lamurit. 
Domnul Marinescu Madalin arata ca in mare parte este exact ce s-a discutat, dar crede ca sunt niste 

lucruri care se bat cap in cap. La art. 1 se spune: “1(2) Taxele de pasunat se platesc inainte de intrarea la 
pasunat”. La ultima coloana din tabel scrie: “Taxa lei/cap de animal 2018”.  Daca este lasata asa, practic 
oamenii “trebuie sa mearga de ieri la pasunat”  si obligativitatea este sa plateasca inainte de intrarea la 
pasunat. Intreaba daca inainte de a intra la pasunat trebuie efectuate zilele acelea de munca, pentru ca altfel 
trebuie scris diferit in coloana din dreapta. 

Presedintele de sedinta precizeaza ca la art. 1 (5) scrie: “Pentru persoanele care nu efectueaza zilele 
de munca taxele de pasunat se majoreaza in mod corespunzator”. Data de intrare la pasunat este conform 
cutumei de rigoare 21 mai si pana atunci au timp sa-si faca zilele de munca. Are rugamintea ca cei care nu 
au platit, sa nu mai fie primiti. 

Domnul Marinescu Madalin spune ca in tabel este totul explicit, dar considera ca ultima coloana 
trebuie sa dispara. 

Domnul Dumitrache Stefan considera ca punctul (5) al hotararii aduce precizari si  deci nu este 
necesar sa dispara coloana respectiva. 

Domnul Serban Ion crede ca trebuie scris brutul. 
Presedintele de sedinta precizeaza ca este scris si brutul in coloana a doua. Acolo este pretul integral 

pentru cei care nu efectueaza zilele de munca. 
Domnul Serban Ion arata ca trebuie intrat intr-o normalitate privind aceasta taxa de pasunat. Este 

nemultumit ca trebuie rezolvat repede ceva ce trebuia rezolvat in urma cu 3-4 luni. Intreaba daca in fisa 
postului celor de la Compartimentul agricol este prevazut sa se ocupe de aceste izlazuri. 

Domnul secretar Radu Chirca ii confirma. 
Domnul Serban Ion considera ca cele trei zile de munca care trebuie efectuate ca sa iasa tariful mai 

mic, nu se mai pot efectua de acum incolo. 
Domnul primar ii spune ca  sunt activitati care se pot face privind eliminarea musuroaielor, taierea 

ciulinilor si a maracinisurilor. 
Domnul Serban Ion roaga ca acele tabele cu zile de munca sa fie facute in deplina legalitate si 

realitate. Intreaba ce se intampla cu oamenii care au peste 75 de ani si care nu mai pot efectua acele zile de 
munca. 

Domnul secretar Radu Chirca precizeaza ca pot sa plateasca pe cineva care sa le faca.  
Domnul Serban Ion doreste ca toti crescatorii de animale sa inteleaga ca  dansii au venit cu aceasta 

oferta pentru a putea sa le ia mai putini bani. Spune ca si in comisie s-a cerut cadastrarea izlazurilor. 
Domnul primar arata ca s-a inceput cadastrarea peste tot, pentru ca nu se poate face nimic fara 

cadastre. Ar vrea sa le finalizeze pana in toamna pe cele privind pajistile, pentru a vedea cat trebuie pentru 
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retrocedari, iar  restul sa se scoata la concesiune sau inchiriere. Ele insa vor fi scoase la concesiune sau 
inchiriere conform amenajamentului pastoral, care nu are nicio legatura cu aceste taxe de pasunat. 

Domnul Serban Ion spune ca pentru anul 2019, trebuie aprobat amenajamentul pastoral. 
Domnul primar precizeaza ca poate fi aprobat, pentru ca el este facut pentru concesiune sau 

inchiriere. 
Domnul secretar Radu Chirca considera ca poate fi aprobat cu conditia sa fie eliminata acea 

incarcatura de 0,56 UVM/ha, pentru ca nu are nicio justificare. 
Domnul Badescu Razvan arata ca, asa cum si domnul primar a subliniat, astazi se stabilesc niste 

taxe de invoire, nu de inchiriere sau concesiune, iar proiectul de hotarare este vizat pentru legalitate de  
domnul secretar. 

Se da cuvantul domnului Petrescu Dan prezent in sala. Dansul doreste sa ii spuna domnul secretar 
“daca acest cadru este legal, de a scoate cu taxa de pasunat.” 

Domnul secretar Radu Chirca ii raspunde ca nu este alta modalitate la momentul acesta. 
Domnului Petrescu Dan intreaba de ce nu se scot pasunile la inchiriere sau concesiune. 
Domnul secretar Radu Chirca ii raspunde ca pasunile colinare fac parte dintr-un inventar reglementat 

de Legea nr. 165/2013 si pot fi restituite persoanelor indreptatite sa primeasca terenuri. 
Domnului Petrescu Dan intreaba daca izlazurile scoase cu taxa de pasunat nu se completeaza in 

proportie de 15%, cine plateste  diferenta. 
Presedintele de sedinta arata ca li s-a prezentat un inventar al solicitarilor care transformate in UVM, 

sunt echivalentul a 810 UVM, ceea ce asigura in totalitate incarcatura.  
Se fac discutii privind incarcatura necesara.   
Domnul Petrescu Dan intreaba de ce nu se scot pasunile la licitatie. 

 Domnul secretar Chirca Radu precizeaza ca pentru concesiune sau inchiriere,  este obligatoriu sa 
existe amenajament pastoral. 
 Domnul Marinescu Madalin arata ca la acest moment avem un cadru legal si se va merge conform 
acestuia, iar pentru anul viitor vor face ce prevede legea. 

Domnului Petrescu Dan intreaba de ce izlazurile au fost trecute din domeniul privat in domeniul 
public.  

Domnul secretar Chirca Radu ii raspunde ca nu au fost niciodata in domeniul privat. 
Domnului Petrescu Dan spune ca izlazurile fiind in domeniul public, inseamna ca se pot desfasura 

diferite activitati acolo, precum picnic, fotbal. Cine le poate stopa. Pe izlazul de la Valea Iasului de exemplu, 
se joaca fotbal si nimeni nu are ce sa  faca. 

Presedintele de sedinta considera ca pentru astfel de treburi sunt prevazute amenzi. 
Domnul Serban Ion arata ca s-a tot vorbit de raportul Curtii de Conturi si intreaba ce au gasit. 
Domnul secretar Chirca Radu raspunde ca la acest moment, raportul  este contestat la tribunal. 
Se fac discutii privind taxele de pasunat de la noi si din alte localitati din tara, cat si despre cadastrele 

ce trebuie facute pentru izlazuri. 
La finalul discutiilor, presedintele de sedinta, domnul Dumitrache Stefan supune la vot proiectul de 

hotarare in forma prezentata. Este votat in unanimitate – 17 votrui pentru. 
Se declara sedinta inchisa. 

 
 

         Presedinte de sedinta                                             Secretar Municipiu   
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