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HOTĂRÂREA NR. 83 
 

din 22 decembrie 2010 
 

privind aprobarea aderării la AsociaŃia Proprietarilor de Terenuri Agricole şi  
Forestiere „Bekecs” 

 
Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului,  
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 407/2006, privind Legea 

Vânătorii şi a ProtecŃiei fondului cinegetic, art. 1 alin. (1) litera „a”, art. 3 alin. (1) litera „a”, art. 4 
alin. (1) din Ordinul 1221 din 11.08.2010, pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea 
dreptului de gestionare a faunei cinegetice,  

Analizând Actul Constitutiv şi Statutul „AsociaŃiei Proprietarilor de Terenuri Agricole şi 
Forestiere „Bekecs”, cu sediul în localitatea Miercurea Nirajului, PiaŃa Bocskai Istvan nr. 48, judeŃul 
Mureş, având ca scop principal reunirea terenurilor agricole şi silvice în procentul prevăzut de Legea 
407/2006, privind asocierea proprietarilor, în vederea dobândirii dreptului de gestionare şi a atribuirii 
în gestiune de către autoritatea competentă a faunei de interes cinegetic şi avizul favorabil al comisiei 
de specialitate pentru administraŃie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, 
buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă aderarea oraşului Miercurea Nirajului la ASOCIAłIA 
PROPRIETARILOR DE TERENURI AGRICOLE ŞI FORESTIERE “BEKECS” cu sediul în 
localitatea Miercurea Nirajului, PiaŃa Bocskai István nr. 48, judeŃul Mureş, cu suprafaŃa de teren 
forestier de 145 ha şi teren agricol de 212 ha, din fondul de vânătoare 46 – Vărgata, judeŃul Mureş . 

Art. 2. Se însuşeşte Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIAłIEI PROPRIETARILOR DE 
TERENURI AGRICOLE ŞI FORESTIERE “BEKECS” prevăzând ca scop principal reunirea 
terenurilor agricole şi silvice în procentul prevăzut de Legea 407/2006, privind asocierea 
proprietarilor, în vederea dobândirii dreptului de gestionare şi a atribuirii în gestiune de către 
autoritatea competentă a faunei de interes cinegetic. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Miercurea Nirajului să semneze toate actele 
necesare aderării oraşului Miercurea Nirajului la ASOCIAłIA PROPRIETARILOR DE 
TERENURI AGRICOLE ŞI FORESTIERE “BEKECS”, respectiv să reprezinte interesele 
oraşului în această asociaŃie. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului oraşului Miercurea Nirajului, InstituŃiei 
Prefectului JudeŃului Mureş şi la cunoştinŃă publică. 
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