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HOTĂRÂREA Nr. 13 / 2007
PRIIVIND APROBAREA ÎNCADRĂRII CA RISC NORMAL A PREJUDICIULUI CONSTATAT
DE ORGANELE SILVICE DE CONTROL PE PĂSUNILE IMPĂDURITE COMUNALE CU OCAZIA PRELUĂRII ÎN
ADMINISTRARE DE OCOLUL SILVIC BORSEC ÎN SARCINA PAZNICULUI DE PĂŞUNE RUNCAN DUMITRU

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 viceprimarul comunei Bilbor , precum şi raportul prezentat de primarul comunei
Bilbor, prin care se propune acordarea de risc normal asupra prejudiciului constatat cu ocazia
controlului de fond executat de Ocolul Silvic Borsec cu ocazia preluării în administrare a păşunilor
împădurite;
Având la bază adresa cu nr. 412/2007 a Ocolului Silvic Borsec prin care
comunică calculul valorii pagubelor constatate la controlului de fond executat cu ocazia preluării în
administrare a păpşunilor împădurite;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr. 26/1996 privind Codul Silvic;
- Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional;
- Ordonanţei de urgenţă nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare
a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora;
- reglemntărilor prevăzute în regulamentul de pază nr. 15/1988;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 38, 46 şi 1207 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Din prejudiciul total de 36.879,76 lei ron constatat de organele silvice
în actul de control, pentru paznicul de păşune Runcan Dumitru se aprobă acordarea de risc normal
în valoare de 19.284,37 lei ron pentru care nu se va iniţia procedura de imputare, iar suma de
1.183,79 lei se impută paznicului de păşune. Diferenţa de 16.411,60 lei a prejudiciului constatat, este
considerat justificat pe baza actelor doveditoare prezentarte cu ocazia controlului de fond.
Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Harghita, Primarului comunei Bilbor, Ocolului Silvic Borsec, paznicului de păşune Runcan
Dumitru şi contabilului consiliului local comunal.
Art. 3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde
primarul comunei Bilbor şi contabilul consiliului local Bilbor.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Stan Mircea
Bilbor, 28 martie 2007

Contrasemnează,
Secretar – Hangan Gavril

