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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind  aprobarea acordarii gratuite pe raza comunei Bănia  
a vetrelor de stupine, apicultorilor  

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând și proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului compartimentului de resort din 

cadrul aparatul de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile art.5, art. 11 al.(1) ,,Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi administratorii 

terenurilor agricole sau silvice sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe 
baza autorizaţiei de stupărit pastoral depuse de către aceştia la consiliul local.” Precum și art. 17 din Legea nr. 383 din 24 
decembrie 2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare;   

În baza prevederilor art.36, alin(2) lit. ,,c”, art. 45 al.(3) și art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr.215, lege a 
administratiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, 
    

HOTARASTE: 
 

Art.1 – Se aprobă acordarea gratuită pe raza comunei Bănia, a vetrelor de stupine, apicultorilor, în limita 
suprafeței totale de 500 m.p. din terenurile libere situate pe marginea pârâului, în partea de sud a localității Bănia, 
proprietate publică/privată a comunei, în zona localizată conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art.2 – (1)  Atribuirea efectivă a vetrelor de stupine și delimitarea acestora, în limita suprafeței prevăzute la art. 1 
se va face de către autoritatea locală executivă, prin încheierea de contracte de comodat, între unitatea administrativ-
teritorială comuna Bănia reprezentată prin primar, în calitate de comodatar și apicultorii interesați, în calitate de 
comodanți.   

(2) Atribuirea stupinelor se va face: 
a. pe o perioadă de cel mult 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pentru stupinele permanente,  cu o  suprafață 

cuprinsă între 5-8 m.p. pentru fiecare familie de albine care figurează înscrisă în registrul agricol;  
b. pe o perioadă de cel mult 1 an, pentru stupinele temporare, cu o suprafață cuprinsă între 5-8 m.p. pentru 

fiecare familie de albine în cazul stupăritului pastoral, respectiv 50 m.p. pentru pavilioane, pe baza autorizaţiei de stupărit 
pastoral depuse de către apicultori;   

Art.3 – În funcție de numărul de cereri și suprafața calculată a stupinelor, la aprobarea amplasamentului 
acestora se va urmări respectarea următoarelor reguli:  

a. amplasarea familiilor de albine se va face la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de drumurile publice sau 
hotarele proprietăţilor din domeniul public şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de hotarele proprietăţilor din domeniul 
privat; dacă distanța este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărţite de aceste obiective 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. 

b. distanţa dintre stupine va fi de minimum 100 m la masivele melifere din păduri și de minimum 300 m la 
culturile agricole;  

c. stupina nu se va amplasa pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau între alte stupine şi 
sursa de cules. 

Art.4 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 
www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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