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PRIVIND STABILIREA DESTINAŢIEI VOLUMULUI DE MASĂ LEMNOASĂ
APROBAT A SE RECOLTA ÎN ANUL 2008
Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
ianuarie 2008;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului nr.
166/2008 prezentat de dl. Tamaş Ilie – viceprimar cu privire la destinaţia volumului de lemn pe picior
aprobat a se recolta în anul 2008 din pădurea şi păşunea comunală Bilbor;
În baza prevederilor:
- adreselor cu nr. 139/2008 şi 140/2008 a Ocolului Silvic Borsec prin care
comunică faptul că volumul total de masă lemnoasă pe picior aprobată a se recolta în anul 2008 din
păşunea împădurită este de 12.728 mc. şi din fond forestier este de 1.897 mc. pentru care este necesar a se
stabili destinaţia şi preţul de vânzare;
-art. 4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1262/2007 privind aprobarea
volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008;
- 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 termenelor, modalităţilor şi perioadelor de
exploatare a mesei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;
- rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local comunal;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în aministraţia publică;
- art. 36, art. 45, art.. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală , republicată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Pentru cantitatea de 1.309 mc. din fond forestier – pădure comunală
şi cantitatea de 5.308 mc. pentru care există acte de punere în valoare , se aprobă vânzarea la agenţă
economici.
Preţul de vânzare a massei lemnoase menţionate în prezentul
articol, sunt cele stabilite în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pentru diferenţa de masă lemnoasă, respectiv, 7.420 mc. din păşune
împădurită şi 588 mc din fond forestier – pădure comunală, pentru care urmează a se întocmi actele de
punere în valoare, se aprobă vânzarea către populaţie a unei cantităţi de 1500 mc. din păşunea
împădurită, iar diferenţa spre vânzare agenţilor economici. Preţul de vânzare se va stabili numai după
întocmirea actelor de punere în valoare şi comunicarea acestora consiliului local Bilbor.
Art. 3. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,
Primarului comunei Bilbor şi Ocolului Silvic Borsec.
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