CONSILIUL LOCAL PRUNDU
BIRGAULUI
JUDETUL BISTRITA - NASAUD
Tel. 0263 – 265011
Fax: 0263 - 265009
e-mail:ppb@primariaprundub.ro

HOTARARE
Privind stabilirea destinatiei materialului lemons ce se va exploata in anul 2011 din cota anului 2011 din padurile
proprietate publica a comunei Prundu Bargaului

Consiliul Local al comunei Prundu-Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud ,s-a intrunit in sedinta
ordinara in prezenta a13 consilieri.
Avand in vedere:
-adresa nr.1104/4.03.2011 a Ocolului Silvic Tihuta-Colibita prin care se comunica volumul de
masa lemnoasa pentru anul 2011 ,inregistrata la Primaria comunei Prundu Birgaului sub nr.
1387/7.03.2011
-raportul sub nr.2400/19.04.2011 intocmit de catre dl Ruscau George- referent in cadrul
aparatului de specialitate al Primarul comunei ;
-expunere de motive inregistrata sub nr .2401/19.04.2011,a d-lui Avram Ilie primarul comunei
Prundu Bargaului
-prevederile art. 59,62,63,65 si urmatoarele din legea 46/2008 privind codul silvic cu modificarile
ulterioare;
-amenajamentul silvic al suprafetelor cu vegetatie forestiera –intocmit pentru terenurile
proprietatea comunei Prundu-Bargaului ,din care rezulta cantitatea de masa lemnoasa care poate fi
exploatata anual;
-raportul favorabil inregistrat sub nr.2403/2011 al comisiei buget-finante;
-raportul favorabil inregistrat subnr.2402 /2011 al comisiei ptr. administratie publica,
juridica,urbanism si amenajarea teritoriului ;
- prevederile art. 4 lit.”b” si art. 6 pct. 1-4 din legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
- prevederile art. 5(1) lit”a” din legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public
-procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 962/2011
In temeiul dispozitiilor art.36 alin (2) lit”c” si “d” , alin.(5) lit.”b” ,alin.(6) lit.”a” pct.18 si art. 45
alin.(1) si (3) , din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba taierea cantitatii de 37.000 mc de masa lemnoasa aferenta anului 2011 .din
proprietatea comunei Prundu Birgaului
Art.2 (1)Se aproba repartizarea cantitatii de 37.000 mc de masa lemnoasa aferenta anului 2011
dupa cum urmeaza:
Masa lemnoasa pentru vanzare populatie : 7000 mc din care:
o LRR autorizatii de construire = 1.000.mc
o LRR nevoi locale
= 5.000 mc
o LR Fa pentru foc
= 1.000 mc
- Masa lemnoasa destinata agentilor economici : 30.000 mc
(2) Acordarea materialului lemnos mentionat la art. 2(1) din prezenta hotarare se acorda pe
baza de cereri si de tabele intocmite dupa evidentele din registrul agricol al comunei .
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Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei
Prundu-Bargaului. si Seful Ocolului Silvic Tihuta-Colibita
Art.4 Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare la locurile publice si publicare in mass
media locala
Art. 5 Prezenta hotarare se adoptata cu 13 voturi”pentru”,X voturi “impotriva”, X ”abtineri”
Art.6.Prezenta hotarare se va comunica cu :Primarul comunei:
Ocolul Silvic Tihuta Colibita
Biroul financiar din aparatul de specialitate al Primarului
Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud.

Presedinte de sedinta
KRESTEL ANDREI

Nr.10/2011

Aviz de legalitate
Secretar,
Capota Virginia
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PRIMARIA COMUNEI
PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009
Fax:0263-265011
email:ppb@primariaprundub.ro
nr 2401/19.04.2011

Expunere de motive

Subsemnatul Avram Ilie- in calitate de primar al comunei Prundu Birgaului
Avand in vedere :
adresa nr. nr.1104/4.03.2011 inregistrata sub nr 1387/7.03.2011 a Ocolului Silvic TihutaColibita prin care se comunica volumul de masa lemnoasa pentru anul 2011
prevederile art. 59 din legea 46/2008 privind codul silvic
amenajamentul silvic al suprafetelor cu vegetatie forestiera –intocmit pentru terenurile
proprietatea comunei Prundu-Bargaului ,din care rezulta cantitatea de masa lemnoasa care poate fi
exploatata anual;
Avand in vedere necesitatile populatiei de material lemnos propun ca masa lemnoasa
care va fi recoltata din padurile proprietatea comunei Prundu Birgaului sa fie repartizate dupa cum
urmeaza:
Masa lemnoasa pentru vanzare populatie : 7000 mc din care:
o LRR autorizatii de construire = 1.000.mc
o LRR nevoi locale
= 5.000 mc
o LR Fa pentru foc
= 1.000 mc

- Masa lemnoasa destinata agentilor economici : 30.000 mc
Primar
Avram ILie

4

