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HOr'TARAREA Nr. 1U02.02.2023
privind aprobarea prefului de plecare pentru vinzarea masei lemnoase gi mrodul de

valorificare a acestuia din proprietatea publici lprivatd, a Comunei Billbor

Consiliul local al comune,i Bilbor, judelul Harghita intrunit in pedinJa ordinara la data
de 02.02.20232

AvAnd in vedere:

lemnoase
Bilbor;

Proiectul de HCL privind aprobarea prefului de plecare pentru vdnzarea masei
gi modul de valorificare a acestuia din proprietate publica/privatd. ia. Comunei

- H.C'L nr.7012022 privinrJ stabilirea pre{ului de referin}d al masei lemnoase pe picior
care se recolteazi din fondul forrestier proprietate publica gi privatd precum gi din pdgunile
comunei Bilbor;

- H.C.L m.7112022 privind aprobarea cotei gi destina{iei volumului de masd lemnoasd
pe picior. posibil a se recolta in anul 2023 din fondul forestier proprietate a Primdriei comunei
Bilbor;

- Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative cu modificarile gi com'pletdrile ulterioare;

- Adresele O.S Borsec nr" 110071121.12.2021
- A.P.V-ul nr. 01684 AC I Huruba UP X Steja, A.P"V- ul nr. 01680 AC I lluruba UP

X Steja proprietate a Comunei Bilibor;
- Legea nr.4612008- Codul Silvic, cu modificarile gi completarile ulterioare;
- H.G. nr. 49712020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienJa, c:irculafia gi

comercializarea materialelor lennnoase, la regimul spaliilor de depozitare a nraterialelor
lemnoase qi al instalaliilor de pre,lucrat lemn rotund, precum gi a celor privind provenienla gi
circulalia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului qi a unor
mdsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European gi al Consiliului din 2.0 octombrie 2010 de stabilire a obligaJiilor care revin
operatorilor care introduc pe pialri lemn gi produse din lemn;

- Ordinului nr. \5401201,t al Ministerului Mediului gi Padurilor pentru aprobarea
Instrucfiunilol privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere r;i transport
al materialului lemons,cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

- O. U. G nr. II2l 2005 pentru abrogarea unei pozilii din anexa la Ordgn@t1Ajg
Urgenta a Guvernului nr. 361200! privind regimul prelurilor si tarifelor reglementate, care se
stabilesc cu avizul oficiului Concurentei, aprobat[ prin Legea nr.39012005

- HOTARARFI nr. 715 I 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorifr care a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd;

- Prevederile Amenajamentului Silvic al comunei Bilbor in care sunt prevdzute
posibilitalile totale de taiere, indicii de recoltare gi de cregtere curent[ a masei lemnoase;

- Procesul verbal nr. 712021\, de afigare al proiectului de HCL;
- I-egii nr. 5212003 privincl transparen]a decizionald in administratia publicS;
- Ydzdnd raportul de avizare favorabild al comisiei de specialitate Jin cadrul

consiliului local nr. la 12023
in ten-ieiul prevederilor art.I29, alin 1 , alin2lit c, art. 136 alin 1, aft. I39,alin. 3 lit. g,art.
196 alin 1 lit a, din O.U.G nr. 5712019 - Codul Administrativ, Consiliul Local Bilbor ,



PRE$E

HorARAgrE:

Art.
lemnoase,

I ce face integranta din prezenta Hotdr6re,
2 Prezenta hotdrdre se aduce la cunogtinfd publicd gi se comuiricii prin grija

cdtre, Primarul comunei Bilbor gi Institutia prefectului Judelui Harghiia
vic Borsec Ai compartimentului financiar contabil.l uorsec Ai compartimentului financiar contabil.

atdin qedinla consiliului local din data de 29.10.2022 cu votul a 11 consilieri

A

l. Se aprobd preful de plecare pentru vdnzarca prin licitalie ppblicd a masei
ntru volumul total de 2393,45 mc, citre agenfii economici .onfg.- Anexei nr.

Aft.
secretarului

,Ocolului Si

Hotardre ad
pentru.
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ANEXA nr.1 la HCL nr. 11102.02.2023

Nr.
crt

Nr., PV CanIihalealmc PreJ stabilit
lei/mc

Destinatia

I 016i a E39,41 80t Agenti economipi
2 0161 j r554,04 1001. Agenti economipi
aJ
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