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HOTĂRÂREA nr. 7 /2022
privind stabilirea taxei pentru activitatea de pescuit desfăşurată la Primăria comunei Pădureni,

judeţul Vaslui 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 445 din 23.01.2022 a Primarului comunei Padureni, în calitate de

iniţiator  al  proiectului  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxei  pentru  activitatea  de  pescuit
desfăşurată la Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;

- Raportul de specialitate  nr. 444 din 21.01.2022, al Compartimentului Financiar Contabilitate
din cadrul  Primăriei  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui  prin care  se  propune  stabilirea taxei
pentru activitatea de pescuit desfăşurată  la Primăria comunei Pădureni , judeţul Vaslui;

- În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, art.139 alin.(3) lit.c) si
ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,cu modificarile
si completarile ulterioare ;

Consiliul local al Comunei Pădureni, judeţul Vaslui

HOTĂRĂŞTE:
               Art.1. – Se aprobă taxa pentru activitatea de  pescuit desfăşurată la Primăria comunei
Pădureni , după cum urmează: 
                                         -Lac-  taxă zilnică de pescuit = 100 lei /zi/persoană;

                  -Program: Duminica şi în zilele de sărbători legale =orele 08:00-18:00
- Cantitatea maximă de peşte care poate fi  reţinută = 6 kg.

   Art.2  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  compartimentul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Art. 3 Hotararea de Consiliul Local Padureni nr.24 din data de 25 mai 2021  se abrogă.
 Art.4  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Vaslui,  primarului

comunei Padureni, judetul Vaslui si Compartimentul Financiar -Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului prin grija secretarului  general al comunei Padureni.

                                                                                                         
 Pădureni , 25 ianuarie 2022

       Presedinte de sedinta,

                 Consilier local 

         Popa Jănică                                                                                                                            Contrasemneaza

                           Secretar general UAT Pădureni

               Munteanu Mirela

Adoptata astazi   25 ianuarie 2022  în şedinţă  ordinară

Cu un numar de   …12...   voturi”pentru”, din    .....12....  consilieri prezenti la sedinta.




