
 

                            ROMANIA                                                              

        JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                         

 

    

                                                                  HOTARARE 

  privind arendarea  păşunilor alpine ale comunei PARVA Asociatiei Crescatorilor de Taurine  

             si  Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine cu sediul in localitatea Parva 

                   

Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara,in prezenta a 11 consilieri: 

 

Având în vedere:  

-  expunerea de motive nr.349 din 09.03.2007a Primarului comunei Parva; 

            - raportul viceprimarului  nr .283 din 22.02.2007 prin care se arata necesitatea adoptarii unei 

hotarari in vederea arendarii suprafetelor de pasune comunala asociatiilor crescatorilor de 

taurine,ovine si caprine; 

- avizul favorabil nr.351 din 09.03.2007 al secretarului  comunei Parva; 

- raportul de avizare nr.377 din15.03.2007.al Comisiei de Administratie Puublica, Juridica si 

de Disciplina Agricultura-Silvicultura Cadastru  si Amenajarea Teritorului; 

            - Cererea Asociatiei Crescatorilor de Taurine nr.300 din01.03.2007 prin care se solicita 

arendarea unor  suprafete  de pasune alpina din proprietatea comunei Parva; 

            -Cererea Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine nr.299 din01.03.2007 prin care se 

solicita arendarea unor  suprafete  de pasune alpina din proprietatea publica comunei Parva; 

 - Actul Constitutiv al celor doua Asociatii al crescatorilor de animale din comuna Parva; 

            - prevederile  Legii nr. 16 din 05.04.1994 privind arendarea terenurilor agricole cu 

modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea 247/2005,Legea 276/2005 si 223/2006. 

            - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.1 din 07.02.2007 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Parva pentru anul 2007; 

            - prevederile art. 1,2,3,4, art.8(3),art.18,19,art.40,art.41(1) art,42(1), (2),(3), (4) şi (5) din Legea 

zootehniei nr.72/16.01.2002 cumodificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.1,art.2,art. 5,art. 9(2) lit.”e”şi”f”din H.G.R.nr. 940/29.08.2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr.72/2002; 

 - Anexa nr.35,Sectiunea lll cu inventarul bunurilor apartinand domeniului public al  comunei  

aprobata prin H.G.R. nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud;    

             - prevederile art.3 (2),lit.”a”, art. 14 (3) din Legea muntelui nr. 347 / 14.07.2004 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

              - prevederile H.G.R nr.949/2002 privind aprobare a criterilor de delimitare a zonei montane 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

               - prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 , privind proprietatea publica si natura juridica a 

acestuia. 

               - prevederile cap. Vl din Ordinului 226/235 din 28 martie 2003 emis de ministrul 

agriculturii,alimentatiei si padurilor si ministrul administratiei publice;      

   In temeiul prevederilor art.36 alin.2(c)si alin.5 lit.(a); art.45(1)(3), art119,art.123 alin.(1); art 

124  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

     HOTARASTE; 

 
       Art.1 Se aproba atibuirea in folosinta prin arendare pe o perioada de 10 ani , pasunile comunale 

din localitatea Parva situate in perimetrul cadastral al comunei Parva si comuna Cosna din judetul 

Suceava , Asociatiei Crescatorilor de Taurine  si Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine Parva 

in scopul organizarii si folosirii rationale a patrimoniului pastoral pe durata contractului de 

arendare . 

         Art.2 Atribuirea pasunilor comunale solicitate la cerere de Asociatia Crescatorilor de Taurine 

Parva  si Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine se va face pe baza unui contract de arendare in 

care vor fi stipulate obligatiile  atat ale arendatorului cat si ale arendasului . 

 
     



 

 

 



 


