ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR.3 DIN 26 IANUARIE 2011
privind aprobarea veniturilor,cheltuielilor şi profiturilor medii anuale pentru terenuri agricole şi
forestiere,precum şi pe specii şi categorii de animale,în comuna Ciocăneşti,judetul Suceava,pentru
anul 2011.
Consiliul local al comunei Ciocăneşti,judetul Suceava:
Având în vedere:
Expunerea de motive, înregistrată cu nr.3147 din 24.12.2010,prezentată de către Primarul
comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava;
- Raportul nr.186 din 26.01.2011,al Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei comunei
Ciocăneşti, judeţul Suceava, precum şi,
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei
gospodărire comunală, protecţia mediului turism şi agricultură,avizul cu amendamente,
respectiv forma modificată a proiectului de buget propusă de către aceasta;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal ,cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.8 din Legea nr. 416/2001,privind venitul minim garantat,modificată şi completată prin
Legea nr.276/2010;
În temeiul art.36, al.2, lit.b, al.4, lit.c şi art.45, al.2, din Legea nr.215/2001, a administraţiei
publice locale ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă nivelul veniturilor,cheltuielilor şi profiturilor medii anuale,pentru terenurile
agricole şi forstiere,precum şi pe specii şi categorii de animale,în comuna Ciocăneşti,judetul
Suceava,pentru anul 2011,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Nivelul veniturilor, cheltuielilor şi profiturilor medii anuale,asfel stabilite se vor lua în
calcul,la aplicarea Legii 416/2001,privind venitul minim garantat,modificată şi completată prin Legea
nr.276/2010,Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
-Nu se stabilesc venituri din munci ocazionale,pentru persoanele beneficiare ale prevederilor
Legii 416/2001,privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Primarul comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri ,prin intermediul Compartimentul- Registrul agricol din cadrul Primăriei comunei
Ciocăneşti,judetul Suceava.
Preşedinte de şedinţă,
Roată Marcel
Contrasemnează,
Secretar comună,
Albotă Viorel-Petru
Ciocăneşti,26 ianuarie 2011
NR.3

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
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ANEXA l a Hotărârea nr.3 din 21.01.2011

I. Anexa privind profitul mediu anual pentru terenuri/la hectar
Nr.crt.

Denumire

1.
2.
3.

ARABIL
PĂŞUNI
FÂNEŢE
NATURALE
TEREN
FORESTIER

4.

Venit
mediu anual-lei1445
140
450

Profit anual
Cheltuieli
medii anuale- -leilei1395
50,0
135
5,0
440
10,0

800

700

100,0

Profit lunar
-lei4,16
0,41
0,83
8,33

II.Anexa privind profitul mediu anual pe specii şi categorii de animale
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specia
şi categoria
Bovine adulte
Tineret bovin
Ovine şi caprine
Porcine
Cabaline
Păsări

Venit
mediu anual-lei1750
1000
100
372
1250
60

Cheltuieli
medii anuale-lei1700
975
97
332
1150
57

Profitul
mediu anual-lei25,0
10,0
2,0
10,0
40,0
1,0

La baza întocmirii anexei au stat datele de specialitate furnizate de Compartimentulde agricol
din cadrul Primăriei comunei Cicoăneşti.

