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HOTĂRÂREA Nr. 10 / 2009
PRIVIND COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA UNOR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
LOCAL BILBOR ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA DIN 28 IANUARIE 2009

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la
data de 25 nooiembrie 2009¸
Având în vedere:
- adresa nr. 829/S.R./2009 a Instituţiei Prefectului judeţul
Harghita, cu privire la exercitarea verificării legalităţii actelor administrative
adoptate de către Consiliul local al comunei Bilbor în şedinţa ordinară din 28
ianuarie 2009;
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
prezentat de Hangan Gavril, secretar al comunei Bilbor prin care se propune
intrarea în legalitate prin rectificarea Hotărârilor proprii cu nr. 1/2009, 3/2009,
5/2009 şi 6/2009 adoptate în şedinaţa ordinară din 28 ianuarie 2009;
- raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate de
resort ale consiliului local comunal;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
aministraţia publică;
- prevederile art. 36, art. 45, şi art. 115 lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Preambulul Hotărârii Consiliului Local al comunei Bilbor
nr. 1/2009 cu privire la aprobarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2009,
se completează cu un nou text ce va avea următorul conţinut:
,, - O.U.G. nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea
unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice”.
Art. 2. Preambulul Hotărârii Consiliului Local al comunei Bilbor
nr. 3/2009 privind modificarea unor impozite şi taxe fiscale stabilite pentru anul
2009 prin Hoărârea nr. 14/2008, se modifică astfel:
- se elimină textul:,,Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2007
pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571 / 2003
privind
Codul Fiscal”, şi se înscrie textul: ,, Hotărârea Guvernului nr.
1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe miljoacele de transport

prevăzute la art. 263 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 571/20033 privind Codul fiscal,
aplicabile în anul fiscal 2009”.
Art. 3. (1) Preambulul Hotărârii Consiliului Local al comunei
Bilbor nr. 5/2009 privind aprobarea acordării limitării răspunderii patrimoniale
prejudiciului constatat de organele silvice de control pe terenurile cu vegetaţie
forestieră ale comunei Bilbor, se modifică astfel:
a) - se elimină textul: ,, Legea nr. 26/1996 privind Codul
Silvic” şi se înscrie textul: ,, Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic”.
b) - se elimină textul : ,, Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998
actualizată şi republicată privind reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional”, respectivul act normativ fiind abrogat de Legea nr.
46/2008 privind Codul Silvic.
(2) Art. 1 al Hotărârii Consiliului local Bilbor nr. 5/2009
privind aprobarea acordării limitării răspunderii patrimoniale prejudiciului
constatat de organele silvice de control pe terenurile cu vegetaţie ale comunei
Bilbor, se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 1. (1) Se aprobă acordarea limitării răspunderii
patrimoniale pentru prejudiciul 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 a cărui valoare totală este de 61.564,31 lei calculată integral potrivit
prevederilor art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2006 privind stabilirea
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi
din afara acestora.
(2) Valoarea minimă a prejudiciului ce
urmează a fi imputată pădurarului Cifu Ilie, recalculată prin acordarea limitării
răspunderii patrimoniale potrivit alin. (1), nu poate fi mai mică de 30.563,02 lei
conform prevederilor art. 6 alin.(4) din OG. nr. 85/2006”.
Art. 4. Preambulul Hotărârii Consiliului Local al comunei Bilbor nr.
6/2009 privind stabilirea preţului minim de valorificare a mesei lemnoase recoltate
din terenurile cu vegetaţie ale comunei Bilbor, se modifică astfel:
- se elimină textul: ,,Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic” şi
se înscrie textul: ,, Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic”.
Art. 5 . Prevederile prezentei hotărâri se comunică cu Instituţia
Prefectului judeţului Harghita şi Primarul comunei Bilbor .

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Vîlcan Călin-Tudorel
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Hangan Gavril
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