
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

Nr. 39/ 2021 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aderarea  comunei Teaca  la 

ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA 

 

Consiliul Local al comunei Teaca, întrunit în şedinţă ordinară  

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare  al primarului nr. 5152/24.05.2021 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 5153/24.05.2021 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  

In conformitate cu prevederile: 

- art.129 alin(2) lit.c) și e), alin(6) lit.a) și alin.(9) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și  

completările ulterioare 

-  Ordinul nr.193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României 

în fonduri cinegetice 

- Ordinul nr.353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, 

organizarea şi practicarea vânătorii, cu modificările și  completările ulterioare 

- Ordinul MADR nr. 2020/2016 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea în 

gestiune a faunei cinegetice,  cu modificările și  completările ulterioare 

În temeiul art.139 alin(3) lit.f) și art.196 alin(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Teaca  la ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE 

TERENURI TEACA  cu  suprafata de  1192,03 ha teren - pădure și 504,74 ha teren – pășune 

în vederea gestionării faunei cinegetice pe raza comunei Teaca. 

           Art.2. Se însușește de către Consiliul Local Teaca Statutul Asociației proprietarilor de 

terenuri Teaca prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.3. Se însușește de către Consiliul Local Teaca Actul constitutiv al proprietarilor de 

terenuri Teaca prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează primarul comunei Teaca să reprezinte  comuna în toate 

raporturile, interesele legitime  și  să semneze  orice documente necesare aderării la asociație. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei 

Teaca. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se  comunică cu :  

- Primarul comunei Teaca 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud 

- Asociația proprietarilor de terenuri Teaca 

 

                                    Primar,                                                                   Aviz de legalitate, 

                         Muntean Damian Iustian                                                     Secretar general, 

                                                                                                                            Cioșan Ana 


