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HOTĂRÂREA Nr. 12 / 2007
PRIVIND STABILIREA DESTINAŢIEI VOLUMULUI DE MASĂ LEMNOASĂ
APROBAT A SE RECOLTA ÎN ANUL 2007
Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2007;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului prezentat de dl.
Tamaş Ilie – viceprimar cu privire la destinaţia volumului de lemn pe picior aprobat a se recolta în anul 2007 din
pădurea comunală Bilbor;
În baza prevederilor:
- adresei nr. 1010/2007 a Ocolului silvic Borsec prin care face cunoscută cantitatea de
2.192 mc din suprafaţa de 958,2 ha fond forestier - pădure comunală şi cantitatea de 6.446 mc din suprafaţa de 1.820,8
ha păşune împădurită drept la cota de tăiere alocată comunei Bilbor în anul 2007 ;
-art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1548/2006 privind aprobarea volumului maxim de
lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007;
- art. 87, art. 91, art. 92 din Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase
şi controlul acestora şi al instalaţiilor de transformat lemne, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 635/2002 al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru
aprobarea Normelor privind stabilirea termenlor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a mesei lemnoase din
păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;
Văzând raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate de resort ale consiliului
local comunal;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
aministraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36, art. 45, art.. 115 lit. b) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală , republicată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Pentru cantitatea de 2.192 mc. cotă de masă lemnoasă alocată primăriei Bilbor pe
,, licitaţii agenţi economici pe picior”.
anul 2007 din fond forestier – pădure comunală, se stabilteşte destinaţia
Art. 2. Pentru cantitatea de 6.446 mc. cotă de masă lemnoasă alocată primăriei Bilbor pe
anul 2007 din păşunea împădurită, se stabileşte destinaţa după cum urmează:
a) pentru cantitatea de 4.846 mc ,, licitaţie agenţi economici pe picior”.
b) pentru cantitatea de 1.600 mc ,, produse accidentale şi de igienă ,, la populaţie” .
Art. 3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul
comunei Bilbor cu personalul din compartimentele de specialitate de resort.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Stan Mircea

Bilbor, 28 martie 2007

CONTRASEMNEAZA,
Secretar – Hangan Gavril

