
ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURE  

     “VALEA SIEULUI “    

 

 

  

 

H O T A R A R E A     Nr. 1  /  28.05.2014 

 
  Din 21 noiembrie 2013 privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului 

Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului 

 

   Adunarea generala a Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului, intrunita 

in sedinta ordinara in data de 21 noiembrie 2013, in prezenta membrilor asociati, 

 

Avand in vedere: 

- Hotararea nr. 5286 din 29.10.2013 a Consiliului local al comunei Budacul de 

Jos, privind  retragerea Consiliului local al comunei Budacul de Jos din cadrul 

Asociatiei proprietarilor de padure “Valea Sieului” ; 

- Hotararea Adunarii generale a Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului 

din 21 noiembrie 2013 in care s-a aprobat retragerea  Consiliului local al 

comunei Budacul de Jos din cadrul Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului; 

- Prevederile Hotararii nr. 4/2008 adoptata de Adunarea generala a Asociatiei 

proprietarilor de padure Valea Sieului din 21 octombrie 2008 privind 

functionarea Ocolului silvic Valea Sieului ca Regiei publica autonoma in cadrul 

Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieuului; 

- Autorizatia de functionare a ocolului silvic nr. 3/11.03.2003; 

- Prevederile Adunarii generale a Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului din 20 martie 2003 si a Hotararii nr. 18/2003 a Asociatiei proprietarilor 

de padure Valea Sieului; 

- Prevederile Consiliului director al Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului din data de 10.10.2002; 

- In temeiul art. 17 si 19 din Stautul Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului, autentificat sub nr. 4068/8 iulie 2002 de catre notarul public Bria 

Eugenia Floarea. 

 

H O T A R E S T E  : 

Art. 1. Se aproba retragerea Consiliului local al comunei Budacul de Jos din 

cadrul Asociatiatiei Proprietarilor de padure Valea Sieului. 



Art. 2. Se aproba modificarea art. 1 din Actul constitutiv al Asociatiei 

proprietarilor de padure Valea Sieului privind componenta membrilor asociatiei, 

prin radierea Consiliului local al comunei Budacul de Jos ca membru al asociatiei. 

Art. 3. Se aproba modificarea art. 5 din Statutul Asociatiei proprietarilor de 

padure Valea Sieului privind componenta membrilor asociatiei, prin radierea 

Consiliului local al comunei Budacul de Jos ca membru al asociatiei. 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

presedintele Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului si persoana 

imputernicita de catre asociatie pentru efectuarea modificarilor hotarate prin 

adunarea generala a asociatiei. 

Art. 5 Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 21 noiembrie 2013 cu un numar de 9 

voturi pentru, lipsind din motive obiective 3 membrii – la lucrarile adunarii 

generale participand membrii fondatori ai Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului. 

 

                                     PRESEDINTE                                                            

                                                                                   Ing. BOB IOAN 


