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 HOTĂRÂRE 
privind constituirea Comisiei judeţene de bază 
 meliferă şi stupărit pastoral din judeţul Alba 

 
 
 

         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 mai 2005; 
         Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei judeţene de 
bază meliferă şi stupărit pastoral din judeţul Alba; 

- raportul nr 4810/2005 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete cu privire la constituirea 
Comisiei judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral din judeţul Alba; 

         Văzând: 
         - adresa nr.40/2005 a Asociaţiei Crescătorilor de Albine - Filiala judeţeană Alba, 
înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr.4181/2005;    
         - avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 - Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină;                                                                                                    
         Având în vedere prevederile: 

- Legii apiculturii nr. 89/1998; 
- Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 67/1998 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare a stupăritului pastoral în România; 
         În temeiul art. 109-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

         Art. 1. Se constituie Comisia judeţeană de bază meliferă şi stupărit pastoral din 
judeţul Alba, pentru anul 2005, în următoarea componenţă: 

         Preşedinte: - dl. Bumb Vasile, inginer la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare 
     rurală Alba; 
         Secretar:  - dl. Telegariu Emilian, vicepreşedinte al Filialei Alba a Asociaţiei  
     Crescătorilor de Albine; 
         Membri:  - dl. Zaharie Vasile, consilier superior în cadrul Consiliului judeţean Alba; 
   - dl. Moldovan Florin, consilier superior în cadrul  Direcţiei Sanitar   
    veterinare şi pentru siguranţa produselor alimentare Alba; 
   - dl. Ionaş Valeriu, inginer în cadrul Unităţii Fitosanitare a judeţului Alba; 
   - dl. Tat Florian, inginer în cadrul Direcţiei Silvice Alba. 
         Art. 2. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 91 din 31 mai 2004, se abrogă. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Asociaţiei Crescătorilor de Albine - Filiala judeţeană Alba; 



- Membrilor comisiei; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propiu al Consiliului judeţean Alba. 
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                          ION  DUMITREL                                                                 
 
 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 
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