Propuneri pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnic
Lege privind constituirea și funcționarea
parcurilor agro-zootehnice
-forma actualăCapitolul I Art.3 punctul (1)
Art. 3: Definiții ale unor termeni și
expresii
În cuprinsul prezentei legi, termenii și
expresiile de mai jos au următorul
înțeles:
1. Administratorul
parcului
–
unitatea administrativ-teritorială
sau
asocierea
de
unități
administrativ-teritoriale
care
decide înființarea parcului agrozootehnic;
Capitolul II Art.4 punctul (1)
Art. 4
(1) Orice
unitate
administrativteritorială din mediul rural poate
înființa un parc agro-zootehnic.

Amendamente propuse

Motivație

Se propune completarea
Capitolul I Art.3 punctul (1)
Art. 3: Definiții ale unor termeni și expresii
În cuprinsul prezentei legi, termenii și
expresiile de mai jos au următorul înțeles:
1. Administratorul parcului – consiliile
județene, unitatea administrativteritorială sau asocierea de unități
administrativ-teritoriale
(între
consiliile județene și UAT-uri din
mediul rural), care decide înființarea
parcului agro-zootehnic;
Se propune completarea Capitolul II Art.4
punctul (3)
(1) Orice consiliu județean, unitate
administrativ-teritorială din mediul
rural sau asociere de unități
administrativ-teritoriale (între consiliile
județene și UAT-uri din mediul rural),
poate înființa un parc agro-zootehnic.

Introducerea consiliilor județene printre
administratorii, finanțatorii unor parcuri agrozootehnice va asigura pe de o parte o mai bună
implementare a Strategiilor Județene de
Dezvoltare Rurală, iar pe de altă parte un sprijin
instituțional și financiar important în procesul de
înființare și demarare al activităților.
Prin implicarea consiliilor județene, se va asigura
mijloacele necesare realizării a unor parcuri
zootehnice în mai multe zone ale județului în
concordanță cu resursele specifice fiecărei
microregiuni.
Introducerea consiliilor județene printre
administratorii, finanțatorii unor parcuri agrozootehnice va asigura pe de o parte o mai bună
implementare a Strategiilor Județene de
Dezvoltare Rurală, iar pe de altă parte un sprijin
instituțional și financiar important în procesul de
înființare și demarare al activităților.
Prin implicarea consiliilor județene, se va asigura
mijloacele necesare realizării a unor parcuri
zootehnice în mai multe zone ale județului în
concordanță cu resursele specifice fiecărei
microregiuni.

