
      ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  ORAŞUL BORSEC
 CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   Nr.41/2016 
Privind realizarea  unui depozit de material lemnos pentru

 aprovizionarea popula iei cu lemn de foc ț

Consiliul local oră enesc Borsecș
                            Având în vedere ini iativa d-lui primar, prin care se arată ț
necesitatea realizării unui depozit de material lemnos pentru aprovizionarea 
popula iei cu lemn de foc. ț

Luând în considerare  prevederile Cap.III, Sec iunea a 3-a, art.61(1)ț
din Hotărârea Guvernului României nr.924 din 04 noiembrie 2015, privind aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică cu modificările i completările ulterioare ș

Văzând  avizul favorabil al comisiei pentru buget finan e, din cadrulț
Consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(2), art.36(9),art.45(1) şi  art.115(1),ț
lit.b) din Legea nr.215/2001,republicată 2007, privind administra ia publică locală,ț
cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu  respectarea prevederilor Legii
nr. 52/2003, privind transparen a decizională în administra ia publică  ț ț ,republicată
2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R E Ş T E

Art.1.  Aprobă înfiin area ț  unui depozit de material lemnos pentru
 aprovizionarea popula iei cu lemn de foc .ț

Art.2.(1) Stabile te cu respectarea prevederilor art.53, lit.a) din ș
Hotărârea Guvernului României nr.924 din 04 noiembrie 2015, privind aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, modificat i completat,  pre ul de valorificare, după cum urmează:ș ț
din APV 01100 – 245 mc.,

 lemn foc molid  (191 mc) 93 lei/mc,  + TVA ( pentru popula ie) ț
 Lemn foc brad  (54 mc.,) 93 lei/mc,  + TVA ( pentru popula ie) ț

                          (2)  Pre ul masei lemnoase cuprinde  : valoarea masei lemnoase/1 ț
mc, toate cheltuielile aferente exploatării   + TVA 
                          Art.3. Aprobă folosirea cantită ii de 113 mc., masă lemnoasă  ț
pentru nevoi proprii, după cum urmează:
APV 01100 – 100  mc., din care:
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    12 mc., bu tean gater brad cu coajă;ș
                       59 mc., bu tean gater molid cu coajă;ș
                         4 mc., lemn rotund ră inoase molid pentru construc ii cu coajă;ș ț

      1 mc., bu tean gater fag cu coajă;ș
                         7 mc., lemn foc fag fără vârfuri i crăci;ș
                         2 mc., lemn foc plop  fără vârfuri i crăci;ș
                        15 mc., vârfuri i crăciș
APV 01102 – 13 mc din care:
                       1 mc., lemn rotund ră inoase pentru construc ii;ș ț
                       1 mc., bu tean gater, pin cu coajă ;ș
                       1 mc., lemn rotund ră inoase pentru construc ii cu coajă;ș ț
                       3 mc., lemn foc molid;
                       7 mc., lemn foc pin;                                     

                             Art.  4  .  Stabile te cantitatea de lemn de foc ce poate fi cumpărată deș
o familie la  5 (cinci) mc.,  
                           Art.  5   Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec,ț
prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul primăriei.ș ț ș

        Art.  6  . Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se încredin ează  viceprimarul localită ii.ț ț
                           Art.  7  .Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec,ț
prezenta hotărâre se înaintează:
                                      Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț
                                      D-lui Benkes Zsolt, viceprimar 

Borsec, la  28 aprilie 2016

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
        Farkas Aladár 
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