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HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2007
PRIVIND APROBAREA VALORIFICARII MASEI LEMNOASE DE
PE PĂŞUNILE COMUNALE
Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30 ianuarie 2007;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarul prezentat de Tamaş Ilie –
viceprimarul comunei Bilbor, cu privire la punerea în valoare a unei cantităţi totale de 2.890 mc, potrivit actelor de
punere în valoarea nr. 40140 , 40136 , 40137, 0294, 0136, şi 0226, întocmite de Ocolul Silvic Borsec, din păşunile şi
pădurile comunale.
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţi economici, precum şi
prevederile art, 4 (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior
care poate fi recoltat în anul 2007;
Văzând raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
consiliului local;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. c), art. 46 şi art. 1207 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE :
Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitţie publică la agenţi economici a cantităţii totale de 2.890
mc. masă lemnoasă din păşunea împădurită şi pădurea comunală a comunei Bilbor potrivit actelor de punere în
valoare cu nr. 40140, 40136, 40137, 0294, 0136 şi 0226 anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă preţul minim de vânzare a masei lemnoase, astfel:
a) a.p.v. nr. 40140 cantitatea de 495 mc, cu un preţ de vânzare minim de 35 lei/mc;
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TOTAL
2.890 mc.
Art. 3. Pentru partizile cu un volum mai mic de 1000 mc. agenţii economici care câştigă licitaţia
vor achita integral contravaloarea masei lemnoase la data încheierii contractului de exploatare, iar pentru partizile cu
peste 1000 mc. agenţii economici care câştigă licitaţia vor achita 50 % din contravaloarea masei lemnoase la data
încheierii contractului de exploatare şi diferenţa de 50 % din cntravaloare la data când a exploatat şi transportat 50%
din volumul de masă lemnoasă prevăzut în contract.
Art. 4. Prezenta se comunică Prefectului judeţului Harghita şi Ocolului Silvic Borsec, iar de
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Bilbor şi contabilul consiliului
local.
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