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HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2009
PRIIVIND APROBAREA ACORDĂRII LIMITĂRII RĂSPUNDERII PATRIMONIALE
PREJUDICIULUI CONSTATAT DE ORGANELE SILVICE DE CONTROL
PE TERENURILE CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ ALE
COMUNEI BILBOR

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la
data de 28 ianuarie 2009;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al
primarului prezentat de viceprimarul comunei Bilbor , prin care se propune acordarea
limitării răspunderii patrimoniale asupra prejudiciului constatat cu ocazia controlului de
specialitate executat de organele silvice pe terenurile cu vegetaţie forestieră ale comunei
Bilbor;
Având la bază adresa nr. 3073/2008 a Ocolului Silvic Borsec prin
care face cunoscut faptul că în cantonul 11 Agestru ,în urma controlului executat la
terenurile împădurite ale comunei Bilbor , s-a constatat cioate nejustificate asupra cărora
a fost întocmit un calcul privind valoarea prejudiciului, şi pentru care se solicită acordul
consiliului local comunal în vederea acordării limitării răspunderii patrimoniale
pădurarului Cifu Ilie care a avut în pază aceste terenuri;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic; *)
Ordonanţei de urgenţă nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor
de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora,
modificată completată şi aprobată, cu Legea nr. 84/2007;
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
art. 36, 45 şi 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă acordarea limitării răspunderii patrimoniale
asupra prejudiciului constatat cu ocazia controlului efectuat de organele silvice competente
pe terenul cu vegetaţie forstieră a comunei Bilbor situat în cantonul 11 Agestru al Ocolului
Silvic Borsec în gestiunea pădurarului Cifu Ilie.
Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Harghita, Primarului comunei Bilbor şi Ocolului Silvic Borsec.
Art. 3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
răspunde primarul comunei Bilbor.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

Contrasemnează,

Vîlcan Călin-Tudorel
Secretar – Hangan Gavril
Bilbor, 28 ianuarie 2009
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