
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind constituirea Comisiei jude ene de baz  melifer i stup rit pastoral din jude ul Alba

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin a extraordinar  la data de 29 iunie 2006;
 Luând în dezbatere:
- Proiectul de hot râre privind constituirea Comisiei jude ene de baz  melifer i stup rit pastoral din
jude ul Alba, înregistrat sub nr. 123, din 12 iunie 2006, ini iat de domnul Ion Dumitrel, pre edintele
Consiliului jude ean Alba ;
- Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind constituirea Comisiei jude ene de baz  melifer
i stup rit pastoral din jude ul Alba;

- Raportul nr. 6430 din 12.06.2006 al Direc iei de Dezvoltare i Bugete cu privire la constituirea
Comisiei jude ene de baz  melifer i stup rit pastoral din jude ul Alba.
  V zând:
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5, Comisia de dezvoltare regional i integrare
european ;
- Adresa  nr. 33/2006 a Asocia iei Cresc torilor de Albine – Filiala jude ean  Alba, înregistrat  la
Consiliul jude ean Alba sub nr. 3991/2006;
            Având în vedere prevederile:
- Legii apiculturii nr. 89/1998
- Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 67/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare a
stup ritului pastoral în România;
În temeiul art. 109 - (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1 Se constituie Comisia jude ean  de baz  melifer i stup rit pastoral din jude ul Alba în
urm toarea componen :

         Pre edinte – dl. Bumb Vasile, inginer la Direc ia pentru agricultur i dezvoltare Rural
Alba;

         Secretar - dl. Telegariu Emilian, vicepre edinte al Filialei Alba a Asocia iei   Cresc torilor
de Albine;

         Membri   - dl. Zaharie Vasile, consilier în cadrul Consiliului jude ean Alba;
                         - dl. Moldovan Florin, medic veterinar în cadrul Direc iei Sanitar Veterinare i

pentru Siguran a Alimentelor Alba;
   - dl. Tat Florian, tehnician silvic la Direc ia Silvic  Alba;
              - dl. Iona  Valer, inginer Direc ia Fitosanitar  Alba.
Art. 2 Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 132 din 19 mai 2005, se abrog .

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
       - Institu iei Prefectului - jude ul Alba;

- Asocia iei Cresc torilor de Albine – Filiala jude ean  Alba;
- Membrilor comisiei;

       - Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude ean Alba.
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