
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr.30/2016
Privind stabilirea destina iei i pre ul pentru masă lemnoasăț ș ț

 din produc ia   anului 2016ț

Consiliul local oră enesc Borsecș
Având  în  vedere   adresa  Ocolului  Silvic  ,  nr.634/2016,

înregistrată sub nr.362/2016 prin care se arată cantitatea  de masă lemnoasă pe
picior ce se va recolta din produc ia anului 2016 conform Amenajamentul Silvicț
realizat pentru pădurile proprietatea privată a ora ului Borsec din anul 2004, ș

Luând în considerare   prevederile Legii nr.46/2008, privind
Codul Silvic, republicată, art.48, lit.a)  din Hotărârea Guvernului nr.924/2015, 
privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier, Hotărârea Consiliului local oră enesc Borsec nr.14/2016 privind  ș
stabilirea pre ului de referin ă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează ț ț
din fondul forestier proprietate publică al ora ului Borsecș

Luând  în  considerare  avizul  favorabil  al  comisiei  pentru
buget finan e din cadrul Consiliului local oră enesc Borsec.ț ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(2),art.36(2), lit.c),  art.36(5),ț
lit.b),  art.  45(1)  i  art.115(1),  lit.b)  din Legea nr.215/2001, privind administra iaș ț
publică locală, republicată i cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privindș
transparen a decizională  în administra ie publică,ț ț

H O T Ă R E Ş T E 

Art.1.   Valorificarea  prin  licita ie  publică  pentru  agen iț ț
economici atesta i  a cotei de ț 1134  mc., masă lemnoasă din produc ia anului 2016ț
din pădurile proprietate privată a ora ului Borsec i administrat de Ocolul Silvicș ș
Borsec.

Art.2.   Stabile te pre ul de pornire la licita ie, după cumș ț ț
urmează:
                   APV 01072, UP 1, Borsec , u.a. 43A,  volum brut 168 mc., pre  de ț
pornire 260 lei/mc., 
               APV 01087, UP 1, Borsec , u.a. 15-A,B, E, 16- A,B.D, 17- A,B,   volum
brut 617 mc., pre  de pornire ț 160 lei/mc.,      
                  APV 01076 , UP 1, Borsec , u.a. 10-A, 11-A,C, 12-A,C,  volum brut 349 
mc., pre  de pornire ț 200 lei/mc., 

         Art.3.  Sumele încasate în urma valorificării masei 
lemnoase, constituie venit propriu i va fi utilizat pentru:ș

- cheltuieli  aferente  pentru  între inerea  i  administrarea  pădurilorț ș
( cheltuieli cu caracter func ional)ț
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- investi ii care vor fi prevăzute în anexa de investi ii  privind bugetulț ț
local  pe anul 2016.

                                    Art.4. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritorialeț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul ș ț ș
primăriei.

                 Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se încredin ează   ț biroul economic financiar în colaborare cu Ocolul Silvic 
Borsec.
                                   Art.6.Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează;
                                          Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru ț ț
verificarea legalită ii actului administrativ.ț
                                           Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

      Ocolului Silvic Borsec;

Borsec, la 11 martie  2016

  
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
         Farkas Aladar 
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