
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

HOTĂRÂRE Nr.  2 

din  27.01.2011 

  

privind: asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru domnul Comănici 

Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

Iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi   

 Nr. de înregistrare -   9484 

 Data depunerii proiectului de hotărâre :  17.12.2010    

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 27.01.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 3/17.01.2011;  

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr.  9485/17.12.2010  

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.  9690/31.12.2010   

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 515/26.01.2011;    
 Având în vedere cererea domnului Comănici Nicolae nr. 8336/04.11.2010 prin 

care solicită sigurarea unei vetre de stupină în vederea suplimentării familiilor de albine

 Având în vedere autorizaţia nr. 746 din 16.12.2010 emisă de Comisia de Bază 

Meliferă şi stupărit pastoral; 

 Având în vedere carnetul de membru al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din 

România – Filiala Galaţi nr. 64/21.03.2008; 

 Având în vedere prevederile art. 7 şi 8 din Legea nr. 89/1998 privind apicultura, 

republicată; 

 Având în vedere prevederile art. 2 din Regulamentul privind organizarea 

stupăritului în România; 

 Având în vedere prevederile titlului X – despre comodat din Codul Civil; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. c, 36 al. 5 lit. b şi art. 123 al. 1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi 

completările ulterioare 

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare 

 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1 Se asigură domnului Comănici Nicolae o vatră de stupină permanentă în 

suprafaţă de 500 mp, situată în intravilanul satului Tuluceşti în T. 30, P. 310/2, categoria 

terenului fiind cea de alte terenuri; 



Art. 2 Această vatră de stupină se asigură gratuit, sub formă de comodat, pe o 

perioadă de 5 ani; 

Art. 3 Se împuterniceşte primarul comunei Tuluceşti pentru a stabili de comun 

acord cu domnului Comănici Nicolae condiţiile contractuale, precum şi pentru semnarea 

contractului de comodat 

Art. 4 Primarul comunei Tuluceşti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre ; 

 Art. 5 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

        Frosă Maricel                               Secretar Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.   9485/17.12.2010 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, pe 

raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Prin cererea nr. 8336/04.11.2010 domnul Comănici Nicolae, membru a Asociaţiei 

Crescătorilor de Albine din România – Filiala Galaţi, solicită Consiliului Local Tuluceşti 

sigurarea unei vetre de stupină în vederea suplimentării familiilor de albine.  

Art. 7 din Legea nr. 89/1998 privind apicultura, republicată prevede că 

„Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol 

sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza 

autorizaţiei eliberate de către Comisia de bază meliferă şi stupărit pastoral”. Terenul este 

degradat (pe marginea unei rape), iar domnul Comănici Nicolae, se angajează să 

împrejmuiască acest teren şi să-l amenajeze. 

Propun Consiliului Local Tuluceşti să asigurăm domnului Comănici Nicolae o 

vatră de stupină permanentă în suprafaţă de 500 mp, situată în intravilanul satului 

Tuluceşti în T.  30, P. 310/2, categoria terenului fiind cea de alte terenuri, gratuit, sub 

formă de comodat, pe o perioadă de 5 ani; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001  a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a 

aproba proiectul de hotărâre privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru 

domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

PRIMAR, 
Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR   

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

Nr.    9690/31.12.2010 

 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, pe 

raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

  
Proiectul de hotărâre privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru 

domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi este legal şi 

temeinic. 

Astfel, domnul Comănici Nicolae prin cererea nr. 8336/04.11.2010 solicită 

Consiliului Local Tuluceşti sigurarea unei vetre de stupină în vederea suplimentării 

familiilor de albine.  

 În acest sens, domnul Comănici Nicolae prezintă autorizaţia nr. 746 din 

16.12.2010 emisă de Comisia de Bază Meliferă şi stupărit pastoral, condiţie obligatorie în 

vederea sigurării unei vetre de stupină de către o autoritate locală, carnetul de membru al 

Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România – Filiala Galaţi; 

 Art. 7 şi 8 din Legea nr. 89/1998 privind apicultura, republicată prevede „(1) 

Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol 

sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza 

autorizaţiei eliberate de către Comisia de bază meliferă şi stupărit pastoral. 

    (2) Vetrele de stupină pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte 

judeţe. 

    (3) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se 

face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele 

proprietăţilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan.  

    (4) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (3) este mai mică de 5 m, stupii 

de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin 

care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la 

nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la 

extremităţile stupinei. 

    (5) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor prevăzute la 

alin. (3) şi (4), nu este limitat. 

    (1) Suprafeţele de teren atribuite pentru vatră de stupină se acordă în funcţie de 

mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 

mp pentru fiecare familie de albine. 



    (2) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile 

părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii 

terenurilor.”, deci prevederea legală este imperativă în sensul că autoritatea locală, în 

cazul nostru Consiliul Local Tuluceşti, are obligaţia de asigura apicultorilor vetre de 

stupină temporare sau permanente, pe baza autorizaţiei eliberate de către Comisia 

de bază meliferă şi stupărit pastoral. 

 Având în vedere prevederile art. 2 din Regulamentul privind organizarea 

stupăritului în România; 

Titlul X – despre comodat din Codul Civil stipulează „CAP. 1 Despre natura 

comodatului 

    ART. 1560 

    Comodatul este un contract prin care cineva împrumută altuia un lucru spre a se servi 

de dânsul, cu îndatorire de a-l înapoia. 

    ART. 1561 

    Comodatul este esenţial gratuit. 

    ART. 1562 

    Împrumutătorul rămâne proprietarul lucrului dat împrumut. 

    ART. 1563 

    Obligaţiile ce se formează în puterea comodatului trec la erezii comodantului şi ai 

comodatarului. 

    Dacă însă împrumutarea s-a făcut în privinţa numai a comodatarului şi numai 

persoanei lui, erezii lui nu pot să continue a se folosi de lucrul împrumutat. 

    CAP. 2 

    Despre obligaţiile comodatarului 

    ART. 1564 

    Comodatarul este dator să îngrijească, ca un bun proprietar, de conservarea lucrului 

împrumutat, şi nu poate să se servească decât la trebuinţa determinată prin natura lui, sau 

prin convenţie, sub pedeapsă de a plăti daune-interese, de se cuvine. 

    ART. 1565 

    Dacă comodatarul se serveşte de un lucru la o altă trebuinţă, ori pentru un timp mai 

îndelungat decât se cuvine, atunci rămâne răspunzător de pierderea căşunată, chiar prin 

caz fortuit. 

    ART. 1566 

    Dacă lucrul împrumutat piere prin un caz fortuit de la care comodatarul l-ar fi putut 

sustrage, subrogându-i un lucru al său, dacă el, neputând scăpa unul din două lucruri, a 

preferit pe al său, atunci este răspunzător de pierderea celuilalt. 

    ART. 1567 

    Dacă lucrul s-a preţuit când s-a împrumutat, atunci pentru pierderea lui, căşunată chiar 

prin caz fortuit, rămâne răspunzător comodatarul, întrucât nu s-a stipulat contrariul. 

    ART. 1568 

    Dacă lucrul se deteriorează cu ocazia întrebuinţării pentru care s-a dat cu împrumutare, 

şi fără culpă din partea comodatarului, acesta nu e răspunzător. 

    ART. 1569 

    Comodatarul, făcând speze necesare la uzul lucrului împrumutat, nu poate să le repete 

    ART. 1570 



    Comodatarul nu poate să reţină lucrul sub cuvânt de compensaţie pentru creanţa ce are 

asupra comodantului. 

    ART. 1571 

    Dacă mai multe persoane au luat împreună cu împrumut tot acelaşi lucru, ele sunt 

solidar obligate către comodant. 

    CAP. 3 

    Despre obligaţiile comodantului 

    ART. 1572 

    Comodantul nu poate să ia îndărăt lucrul împrumutat, înainte de trecerea termenului 

convenit sau, în lipsă de convenţie, înainte de a fi servit la trebuinţă, pentru care s-a dat 

cu împrumut. 

    ART. 1573 

    Dacă însă în curgerea termenului sau mai înainte de a se fi îndestulat trebuinţa 

comodatarului, comodantul însuşi ar cădea în o trebuinţă mare şi neprevăzută de acel 

lucru, judecătorul poate, după împrejurări, să oblige pe comodatar la restituţiune. 

    ART. 1574 

    Dacă în curgerea termenului, împrumutatul a fost silit, pentru păstrarea lucrului, să 

facă oarecare speze extraordinare, necesare şi aşa de urgente încât să nu fi putut preveni 

pe comodant, acesta va fi dator a i le înapoia. 

    ART. 1575 

    Dacă lucrul împrumutat are aşa defect încât să poată dăuna pe acel ce se serveşte de 

dânsul, comodantul rămâne răspunzător de daune, dacă cunoscând acele defecte nu a 

prevestit pe comodatar.” 

Posibilitatea legală prin care Consiliul Local poate dispune de un imobil din 

domeniul privat al comunei, în cazul nostru asigurarea unei vetre de stupină permanentă 

pentru domnul Dimofte Ioan, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, este reglementată 

de prevederile art. 36 al. 2 lit. c, art. 36 al. 5 lit. b şi art. 123 al. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare, care stipulează printre atribuţiile Consiliului Local pe aceea prin care „ 

hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii” 

  În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit 

prezentul raport de specialitate. 

 

 
Referent 

Peiu Niculina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R O M A N I A 
JUDETUL GALATI 
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 
Nr.     
 
 
 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru 

domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :  asigurarea unei vetre 

de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi,   corespunde din punct de vedere legal existând: 

- asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, 

pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1, formată din 

Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina, Răuţă Viorica, Pecingină Neculai 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi pentru.   

 

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

PECINGINĂ NECULAI 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

BRATU VASILE 

 
 



 
 
 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.    
 
 
 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru 

domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :  asigurarea unei vetre 

de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi,   corespunde din punct de vedere legal existând: 

- asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, 

pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, 

Oprea Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma 

prezentată cu         voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

BARBU VALENTINA 
 
GRECU DRAGOMIR 
 
SOIMU GABRIEL CLAUDIU 
 
OPREA SANDU SORIN 
 
CHISACOV MARIN 
 



 
 
 

R O M A N I A 
      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    
 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru 

domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :  asigurarea unei vetre 

de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, pe raza comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi,   corespunde din punct de vedere legal existând: 

- asigurarea unei vetre de stupină permanentă pentru domnul Comănici Nicolae, 

pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, 

Şoimu Andrei, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi 

pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.   

 

 

MOISĂ JAN 
 
BOGATU FLORICĂ 
 
FROSĂ MARICEL 
 
ŞOIMU ANDREI 
 
MÎRZA MARIUS 
 


