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HOTARARE  

cu privire la cu privire comasarea suprafetei cu care comuna Valea Doftanei s-a 
asociat cu S.C.Ferma I.P. in scopul realizării proiectului  de înfiinŃare a fermei  pilot 
pentru creşterea şi promovarea în Valea Doftanei a rasei de bovine Valdostana in 

trupul de pasune Valea Neagra si modificarea contractului de asociere . 
 

 
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Văzând: 

 -expunerea de motive a dlui  consilier  local Lucian Vileford Costea cu privire 
la cu privire comasarea suprafetei cu care comuna Valea Doftanei s-a asociat cu 
S.C.Ferma I.P. in scopul realizării proiectului  de înfiinŃare a fermei  pilot pentru 
creşterea şi promovarea în Valea Doftanei a rasei de bovine Valdostana ,in trupul de 
pasune Valea Neagra si modificarea contractului de asociere; 
 -proiectul de hotarire cu privire la cu privire comasarea suprafetei cu care 
comuna Valea Doftanei s-a asociat cu S.C.Ferma I.P. in scopul realizării proiectului  
de înfiinŃare a fermei  pilot pentru creşterea şi promovarea în Valea Doftanei a rasei 
de bovine Valdostana in trupul de pasune Valea Neagra si modificarea contractului 
de asociere. 
 Având in vedere: 
 -Hotarârea nr. 14 din 11.03.2011,cu privire la  realizarea unei asocierii  între 
Consiliul Local Valea Doftanei şi S.C.Ferma IP Valea Doftanei în vederea realizării 
proiectului  de înfiinŃare a fermei  pilot pentru creşterea şi promovarea în Valea 
Doftanei a rasei de bovine Valdostana; 
 - Hotarârea nr.26 din 30.03.2011,cu privire la aprobarea  contractului de 
asociere; 
 - Hotarârea nr. 25 din 10.05.2012,cu privire la completarea si modificarea 
Hotaririi nr.26 din 30.03.2011; 
 -prevederile art.123 din Legea nr.215/2001,republicata; 
 In temeiul art.36, alin.(1),alin(2), lit.c şi alin(5),lit.a  din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, 

 

   HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba comasarea suprafetei de 143 ha teren pasune,suprafata ce 
constituie aport al  Consiliul Local in asocierea  cu S.C.Ferma I.P. in scopul realizării 
proiectului  de înfiinŃare a fermei  pilot pentru creşterea şi promovarea în Valea 
Doftanei a rasei de bovine Valdostana in trupul de pasune Valea Neagra si 
modificarea corespunzatoare a contractului de asociere  . 

 
Art.2.Contractul de asociere se modifica astfel: 
(1) art.7 ,din contractul de asociere dintre Consiliul Local al comunei Valea 

Doftanei si S.C.Ferma I.P.Valea Doftanei  se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
” Aportul asociatului secundar: 
a) suprafata de 143 ha.teren pentru pasunatul animalelor si recoltare de masa 

furajera ,dupa cum urmeaza: 



-143 ha teren pasune alpina situata in masivul Valea Neagra identificata 
potrivit planului de parcelare anexa nr.1 la prezentul contract  
  
 Art.3.Celelalte prevederi ale contractului de asociere ,ramin neschimbate. 
  
 Art.4.Toate actele aditionale incheiate la contractul de asociere ,isi inceteaza 
aplicabilitatea incepând cu data încheierii actului aditional prevazut la art.1 din  
prezenta hotarâre. 
  
 Art.5.Se imputerniceste dl Manea Ion-Primarul comunei Valea Doftanei,sa 
intocmeasca si sa semneze actul aditional la contractul de asociere. 

 
 
 

Presedinte de sedinta 
Consilier, 

Adrian-Dorin Feticu 
 
 
 

Contrasemneaza 
pSecretarul comunei 

Valea Doftanei 
Şef birou, 

Elena-Gabriela Brînză 
 

 
Valea Doftanei 
06.03.2013 
Nr.19 
 

 

 


