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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                

                                                                                                      

HOTĂRÂREA NR. 39

din 15.09.2014                                                            

privind încheierea unui contract de asociere în participație cu Regia Națională a Pădurilor -

ROMSILVA, Direcția Silvică Mureș

            Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 15.09.2014;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos referitoare la încheierea unui 

contract de asociere în participație cu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică 

Mureș;

- avizul comisiei de specialitate;

- prevederile O.G. nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor 

de vânat şi a complexurilor de vânătoare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1949 - 1954 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin (1), alin. (2) litera c), alin. (7) litera a), alin. (9) precum și ale art. 45 

alin. (1) și (2) litera f) şi ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de asociere în participație cu Regia Națională a 

Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Mureș în vederea înfințări, organizării și funcționării unui 

complex de vânătoare pentru creșterea în sistem izolat printr-o împrejmuire, pe un fond a unor 

exemplare din anumite specii de vânat.
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Art.2. Se aprobă proiectul Contractului de asociere în participație  conform anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. În calitate de participant secund, Primăria comunei Beica de Jos contribuie cu o 

suprafață de 254,3 ha teren forestier situat în Tarla 79, Parcela 4900/1 - Ocolul Silvic Gurghiu, 

conform Titlului de Proprietate nr. 2027/10.06.2004.

Art.4. Se împuterniceşte doamna primar Moldovan Maria, cu domiciliul în comuna Beica de 

Jos, sat Șerbeni, nr. 140, județul Mureș posesoare al C.I. seria MS nr. 442922 eliberat de 

SPCLEP Reghin la data de 15.10.2007 să semneze în numele şi pe seama comunei Beica de Jos 

contractul de asociere în participație cu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică 

Mureș.

Art.5. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Beica 

de Jos.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Direcției Silvice Mureș, persoanelor interesate, se afişează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                      Tropotei Emanoil

                                                                                                        

                                                                                                      Contrasemnează Secretar,

                                                                                                              Pop Silvestru-Vasile


