CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009
Fax:0263-265011
email:ppb@primariaprundub.ro

HOTARARE
Privind stabilirea preturilor de vanzare a masei lemonoase destinate
populatiei ,din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei Prundu
Bargaului
Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului,judetul Bistrita Nasaud:
Avind in vedere:
- raportul inregistrat sub nr. 2404/19.04.2011,intocmit de dl Ruscau Georgereferent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei , prin care se propune
modificarea preturilor de vanzare a mesei lemnoase pe picior, destinate populatiei si
nevoilor locale.
expunerea de motive intocmita de catre primarul comunei,inregistrata sub
nr .2405/19.04.2011
raportul FAVORABIL inregistrat sub nr.2406/2011 al comisiei buget –
finante de pe linga Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului ;
- raportul FAVORABIL inregistrat sub nr.2407/2011 al comisiei pentru
administratia publica , juridica ,urbanism si administrarea teritoriuluide pe linga Consiliul
Local al comunei Prundu Bargaului ;
- prevederile art. 1 ,art.5 lit”b” ,art.10 din Hotararea Guvernului Romaniei
nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vinzare a mesei lemnoase de catre
detinatorii de fond forestier proprietate publica , catre agentii economici, modificata si
completata cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1174/6.11.2006
- prevederile art. 59,62,63,65 si urmatoarele din legea 46/19.03.2008 –Codul
Silvic cu modificarile ulterioare;
- decizia nr 712/28.12.2010 a Directorului general al Regiei Nationale a
Padurilor Romsilva;
- prevederile HGR nr.438/1991 privind liberalizarea pretului masei lemnoase
pe picior;
- prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitate persoanelor
care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane modificata si completata
prin legea nr.229/2006
- prevederile art.30 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile legii nr.500 /2002 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile
ulterioare.
- procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare nr.1579/15.03.2011
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- prevederile art. 2 si 6 alin 1 si 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;
prevederile art. 1 alin 2 din Orodnanta Guvernului nr.75/2003 privind
organizarea si functionarea servicilor de editare a Monitoarelor Oficiale ale unitatilor
administrativ-teritoriale.
In temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit”c” si “d” , alin.(5) lit.”b” ,alin.(6)
lit.”a” pct.18
si art.45 alin 2
si 49 (1) (2)
din Legea nr. 215/2001
republicata,privindadministratia publica Locala republicata
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba preturile de vanzare a masei lemnoase pe picior destinate
populatiei si nevoilor locale pentru anul 2011 conform anexei nr.1 care cface parte
integranta din prezenta hotarare..
Art.2Adoptata cu 13 voturi”pentru” X ”impotriva” X ”abtineri”
Art.3 Primarul comunei Prundu Bargaului si dl ing. Rus Ioan seful Ocolului Silvic
“Tihuta-Colibita, vor duce la indeplinire prezenta hotarare .
Art.4 .Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei cu :
- ing Rus Ioan –sef Ocolul Silvic Prundu Bargaului;
- Avram Ilie -Primarul comunei Prundu Bargaului;
- Biroul financiar-contabil al Consiliului Local Prundu Bargaului
- Dl Ruscau George –referent aparatul de specialitate al primarului
- Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud;
Presedinte de sedinta
Krestel Andrei

Nr.11/2011

Contrasemneaza
secretar
Capota Virginia
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009
Fax:0263-265011
email:ppb@primariaprundub.ro

HOTARARE
Privind stabilirea nivelului minim al preturilor de incepere a licitatiilor pe
specii , structura dimensionala si grad de accesibilitate ptr masa lemnoase pe picior
destinate agentilor economici ,din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin
comunei Prundu Bargaului ,pe anul 2011
Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului,judetul Bistrita Nasaud:
Avind in vedere:
- adresa nr.3088/27.06/2011 a OS TIhuta –Colibita ,inregistrata la Primaria
comunei Prundu Birgaului sub nr.3385/27.06/2011 privind propunerile de majorare a
preturilor ;
- raportul inregistrat sub nr.3319/23.06 .2011,intocmit de dl Ruscau Georgereferent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei , prin care se propune
modificarea preturilor de vanzare a mesei lemnoase pe picior, destinate agentilor economici
expunerea de motive intocmita de catre primarul comunei,inregistrata sub
nr .3318/23.06.2011
- raportul favorabil inregistrat sub nr.3320 /2011 al comisiei buget –finante
de pe linga Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului ;
- raportul favorabil inregistrat sub nr.3321 /2011 al comisiei pentru
administratia publica , juridica ,urbanism si administrarea teritoriuluide pe linga Consiliul
Local al comunei Prundu Bargaului ;
- prevederile art. 1 ,art.5 lit”b” ,art.10 din Hotararea Guvernului Romaniei
nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vinzare a mesei lemnoase de catre
detinatorii de fond forestier proprietate publica , catre agentii economici, modificata si
completata cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1174/6.11.2006
- prevederile art. 59,62,63,65 si urmatoarele din legea 46/19.03.2008 –Codul
Silvic cu modificarile ulterioare;
- decizia nr 712/28.12.2010 a Directorului general al Regiei Nationale a
Padurilor Romsilva;
- prevederile HGR nr.438/1991 privind liberalizarea pretului masei lemnoase
pe picior;
- prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitate persoanelor
care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane modificata si completata
prin legea nr.229/2006
- prevederile art.30 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile legii nr.500 /2002 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare.
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- procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare nr.2915/23.05.2011
- prevederile art. 2 si 6 alin 1 si 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;
prevederile art. 1 alin 2 din Ordonanta Guvernului nr.75/2003 privind
organizarea si functionarea servicilor de editare a Monitoarelor Oficiale ale unitatilor
administrativ-teritoriale.
In temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit”c” si “d” , alin.(5) lit.”b” ,alin.(6)
lit.”a” pct.18
si art.45 alin 2
si 49 (1) (2)
din Legea nr. 215/2001
republicata,privindadministratia publica Locala republicata
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba nivelul minim al preturilor de incepere a licitatiilor pe specii ,
structura dimensionala si grad de accesibilitate ptr masa lemnoase pe picior destinata
agentilor economici pentru anul 2011, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integranta din
prezenta hotarare..
Art.2Adoptata cu 14 voturi”pentru” X ”impotriva” X ”abtineri”
Art.3 Primarul comunei Prundu Bargaului si dl ing. Rus Ioan seful Ocolului Silvic
“Tihuta-Colibita, vor duce la indeplinire prezenta hotarare .
Art.4 .Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei cu :
- ing Rus Ioan –sef Ocolul Silvic Prundu Bargaului;
- Avram Ilie -Primarul comunei Prundu Bargaului;
- Compartimentul financiar-contabil al Consiliului Local Prundu Bargaului
- Dl Ruscau George –referent aparatul de specialitate al primarului
- APP “Birgau-Calimani”Prundu Birgaului
- Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud;
Presedinte de sedinta

Greabu Gheorghe

Nr_______
Din.30.06.2011

Contrasemneaza
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 326/23.01.2009

Raport

Subsemnatul Avram Ilie- in calitate de primar al comunei Prundu Birgaului
Avand in vedere :
- adresa nr 6566/9.12.2008 a Asociatiei proprietarilor de padure “Birgau-Calimani” –Ocolul Silvic TihutaColibita , inregistrata la Primariai comunei sub nr 6281/9.12.2008, in care se comunica preturile de pornire la licitatii
pe specii, structura dimenionala si grad de accesibilitate pentru masa lemnoasa pe picior destinata agentilor
economici aprobate de Regia Nationala a padurilor pentru anul 2009 .
- prevederile art. 1 ,art.5 lit”b” ,art.10 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.85/2004 pentru
aprobarea Regulamentului de vinzare a mesei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica ,
catre agentii economici;
- prevederile legii 46/19.03.2008 –Codul Silvic
Propun : aprobarea preturilor de pornire la licitatie conform anexelor nr 1-6 , anexate
prezentului raport, preturi utilizate si de catre Regia Nationala a padurilor

Primar
Avram Ilie
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PRIMARIA COMUNEI
PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009
Fax:0263-265011
email:ppb@primariaprundub.ro
nr 327/23.01.2009

Expunere de motive

Subsemnatul Avram Ilie- in calitate de primar al comunei Prundu Birgaului
Avand in vedere :
Hotararea Guvernului Romaniei nr.85/2004 pentru
aprobarea Regulamentului de vinzare a mesei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica ,
catre agentii economici;
- prevederile legii 46/19.03.2008 –Codul Silvic
- existenta masei lemnoase pe picior necesara a fi expolatata in anul 2009 atat catre agentii economici cat si
pentru popiulatie , propun Consiliului Local aprobarea listei de preturi pe specii si dimensiuni conform anexelor nr
1-6 anexate raportului , preturi care vor fi folosite in anul 2009
Aceste preturi sunt folosite si decatre Regia Nationala a padurilor

Primar
Avram ILie
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PRIMARIA COMUNEI
PRUNDU BARGAULUI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Tel:0263-265009
Fax:0263-265011
email:ppb@primariaprundub.ro
nr 3318/23.06.2011

Expunere de motive la
proiectul de hotarare privind stabilirea nivelului minim al preturilor de incepere a licitatiilor pe
specii , structura dimensionala si grad de accesibilitate ptr masa lemnoase pepiciordestinate
agentilor economici ,din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei Prundu Bargaului ,pe
anul 2011
Subsemnatul Avram Ilie- in calitate de primar al comunei Prundu Birgaului
Avand in vedere :

- raportul inregistrat sub nr.3319/23.06 .2011,intocmit de dl Ruscau George- referent in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei , prin care se propune modificarea preturilor de vanzare a
mesei lemnoase pe picior, destinate agentilor economici
- prevederile art. 1 ,art.5 lit”b” ,art.10 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.85/2004 pentru
aprobarea Regulamentului de vinzare a mesei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate
publica , catre agentii economici, modificata si completata cu Hotararea Guvernului Romaniei nr.
1174/6.11.2006
- prevederile art. 59,62,63,65 si urmatoarele din legea 46/19.03.2008 –Codul Silvic cu modificarile
ulterioare;
- decizia nr 712/28.12.2010 a Directorului general al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva;
- prevederile HGR nr.438/1991 privind liberalizarea pretului masei lemnoase pe picior;
Propun Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare privind stabilirea nivelului minim al
preturilor de incepere a licitatiilor pe specii , structura dimensionala si grad de accesibilitate ptr masa
lemnoase pepiciordestinate agentilor economici ,din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei
Prundu Bargaului ,pe anul 2011

Primar
Avram ILie

