R O M Â N I A
JUDEŢUL
HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BILBOR
Bilbor nr. 12o * Cod. 537020 * Telefon 0266 – 355004 *

Fax 0266 – 355004

HOTĂRÂREA Nr. 20 / 2007
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRILOR PROPRII
12/2007, 14 /2007 şi 15/2007 ALE CONSILIULUI LOCAL BILBOR

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30 mai 2007 ;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al
primarului prezentat de dl. Hangan Gavril, secretar al comunei Bilbor, cu privire la completarea şi
modificarea hotărârilor proprii cu nr. 12/2007, 14/2007 şi 15/2007 ;
Văzând observaţiile făcute de Instituţia Prefectului judeţul Harghita
prin adresa cu nr. 2912/2007 în ce priveşte legalitatea actelor administrative adoptate de Consiliul
local al comunei Bilbor, în sensul că în cuprinsul Hotărârilor cu nr. 12, 14 şi 15/2007 la temeiul legal
specificat în preambulul acestora nu s-a trecut articolele după noua numerotare ce s-a făcut prin
republicarea Legii nr. 215/2001, precum şi faptul că au fost omise a fi menţionate unele acte
normative de reglementare în domeniu pentru măsurile ce au fost stabilite şi adoptate;
In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
Văzând raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale
consiliului local comunal;
În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 şi art. 115 lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Hotărârea nr. 12/2007 privind stabilirea destinaţiei volumului
de masă lemnoasă aprobat a se recolta în anul 2007, se completează şi modifică după cum urmează:
a) După aliniatul 4 se introduc trei noi aliniate, cu următorul cuprins:
- ,, Având în vedere prevederile art. 87, 91 şi 92 ” din Legea nr.
26/1996 – Codul Silvic” ;
- ,, Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru
aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul acestora şi al instalaţiilor
de transformat lemne”;
- ,, În baza prevederilor Ordinului nr. 635/2002 al Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor,
modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din
afara fondului forestier naţional”.

b) Ultimul aliniat al preambulului Hotărârii nr. 12/2007 se modifică în
sensul că, în loc de ,, art. 38, 46 şi 1207 din Legea nr. 215/2001” se va citi ,, art. 36, art. 45 şi art. 115
litera b) din Legea nr. 215/2001”.
Art. 2. Hotărârea cu nr. 14/2007 privind aprobarea cumpărării
suprafeţei de 2090 mp în domeniul privat al comunei Bilbor, se completează şi modifică după cum
urmează:
a) După aliniatul 3 se introduce un nou aliniat care va avea următorul
cuprins:
- ,, Având în vedere lista de investiţii întocmită potrivit prevederilor
art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, şi aprobată odată cu bugetul local
pentru anul 2007 a comunei Bilbor cu Hotărârea nr. 3/2007” ;
b) Ultimul aliniat al preambulului Hotărârii nr. 14/2007, se modifică
în sensul că, în loc de art.38, 46 şi 1207 , se va citi ,, art. 36, art. 68 şi art. 115 litera b)” .
Art. 3. Hotărârea cu nr. 15/2007 privind aprobarea construirii unui
bloc de locuinţe de serviciu pentru cadre didactice şi alţi specialişti care-şi desfăşoară activitatea în
comuna Bilbor, se completează şi modifică după cum urmează:
a) După aliniatul 2 se introduce un nou aliniat cu următorul cuprins:
- ,, Având în vedere lista de investiţii întocmită potrivit prevederilor
art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, şi aprobată odată cu bugetul local
pentru anul 2007 a comunei Bilbor cu Hotărârea nr. 3/2007” .
b) Ultimul aliniat al preambulului Hotărârii nr. 15/2007, se modifică
în sensul că, în loc de art.38, 46 şi 1207 , se va citi ,, art. 36, art. 68 şi art. 115 litera b)” .
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Harghita, Primarului comunei Bilbor şi compartimentelor de specialitate de resort ale primarului.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Stan Nicolae

Bilbor, 30 mai 2007

Contrasemnează,
SECRETAR,
Hangan Gavril

