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HOTĂRÂREA Nr. 8 / 2007
MODIFICAREA PREVEDERILOR ART. 3 DIN HOTĂRÂREA
NR. 2/2007

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 9
februarie 2007 ;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate al primarul nr. 537/2007 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, asupra cărora prin Hotărârea
consiliului local Bilbor nr. 2/2007 au fost stabilite unele clauze ce au determinat să nu fie ofertanţi la
prima licitaţie organizată de organele silvice;
- raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate de resort a consiliului
local comunal;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 38, 46 şi 1207 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE :
Art. 1. Cu data adoptării prezentei hotărâri prevederile art. 3 din Hotărârea
Consiliului local Bilbor nr. 2/ 30 ianuarie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 3. Pentru partizile cu un volum mai mic de 500 mc . agenţii economici
care câştigă licitaţia vor plăti integral contravaloarea masei lemnoase la data încheierii contractului
de adjudecare, iar pentru partizile cu o cantitate de peste 500 mc. agenţii economici care câştigă
licitaţia vor plăti 50% din contravaloarea masei lemnoase la data încheierii contractului de
adjudecare, iar diferenţa de 50% din contravaloare, la data când a exploatat şi transportat 50% din
volumul total de masă lemnoasă prevăzut în contract”.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului judeţului Harghita
, Ocolului Silvic Borsec şi se afişează la avizierul local pentru luare la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Stan Mircea

Bilbor, 9 februarie 2007
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