ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 21 /2015

Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri pentru
înființarea unei vetre de de stupină permanentă
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.04.2015
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei
Valea Crişului, precum și solicitarea formulată de dl Stan Vasile Călin înregistrată la Primăria
comunei Valea Crișului sub nr 1538/07.04.2015 în vederea atribuirii unei suprafețe de teren
pentru amplasarea unei vetre de stupină permanentă.
Având în vedere rapoartele comisiei de specialitate, a compartimentului contabilitate şi
avizul secretarului comunei Valea Crişului,
În baza și în executarea prevederilor:
- Art 11 alin (1) – (4), art 12 din Legea nr 383/2013 a apiculturii
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale
art. 115 alin. (1) lit b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 1.000 mp teren,
proprietatea publică a Comunei Valea Crișului, identificată conform C.F. nr 23610 domnului
Stan Vasile Călin domiciliat în mun Sf Gheorghe, str Nicolae Iorga nr 20, județ Covasna în
vederea înființării unei vetre de stupină permanentă, pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 2 Prelungirea perioadei prevăzute la alin (1) se va face cu acordul Consiliului Local
al comunei Valea Crișului la propunerea motivată a apicultorului.
Art. 3 Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării imediate a folosinței gratuite,
utilizarea terenului în alte scopuri decât cele expuse în anexa la solicitarea depusă la sediul
Primăriei comunei Valea Crișului, precum și închirierea, concesionarea ori efectuarea altor acte
de dispoziție, fără acordul proprietarului.
Art. 4 (1) Se aprobă Regulamentul privind înființarea de vetre de stupină temporare, sau
permanente – anexa 1 la prezenta.
(2) Sub sancțiunea încetării imediate a folosinței gratuite, Benefiaciarul se obligă să
respecte prevederile Regulamentului privind înființarea de vetre de stupină temporare, sau
permanente, aprobat conform alin (1).
Art. 5 Împuterniceşte primarul comunei Valea Crişului să predea terenul identificat
conform art 1, pe bază de protocol de predare primire, în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 28.04.2015
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