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HOTĂRÂREA NR. 57/2021 

privind aprobarea înfiinţării unei plantaţii de nuci pe un teren aflat în proprietatea privată a 

oraşului Copşa Mică  

 

  
 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16 

noiembrie 2021, 

 Având în vedere adresa transmisă Primăriei oraşului Copşa Mică de către Asociaţia 

Tăşuleasa Social, înregistrată cu nr. 6357/03.11.2021, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 6453/2021 şi raportul 

nr. 6454/2021 întocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu  prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi e),  alin. (7) lit. r), alin. (9) lit. a)  

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei plantaţii de nuci pe o suprafaţă de 10 hectare din terenul 

extravilan aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică, înscris în cartea funciară nr. 101251 

Copşa Mică, nr. cadastral 101251. 

 Art.2. Plantaţia de nuci se va înfiinţa în colaborare cu asociaţia "Tăşuleasa Social" care va 

organiza plantarea puieţilor şi va asigura finanţarea pentru această acţiune prin sponsorizări. 

 Art. 3. Terenul cu plantaţia de nuci va fi inventariat în domeniul privat al oraşului Copşa 

Mică cu  obligaţia administrării plantaţiei. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

oraşului Copşa Mică. 

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 16 noiembrie 2021 

 

 

  
Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

SECELEAN Nicolae                Secretar general 

        ŞERBAN Dorin 
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