ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.131/2011
privind stabilirea modalitatii de acordare lemne de foc din pasunatul orasului Talmaciu
pentru cetateni .CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr.7076/2011 a primarului orasului Talmaciu;
-raportul nr.7075/2011 al viceprimarului orasului Talmaciu prin care propune aprobarea
masurilor de acordare, catre cetatenii orasului Talmaciu, a lemnelor de foc din pasunatul orasului
pentru sezonul rece;
-avizul comisiilor de specialitate;
In conformitate cu art.6 alin.2 si alin.3 din Legea nr.46/2008/Codul Silvic si a art.11 si
art.20 din Ordinul MAPPM nr.264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind
gospodarirea vegetatiei forestiere din afara fosndului forestier national si art.35 din Ordinul
MAPPM 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor priivnd termenele, modalitatile si perioadele
de colectare, scoatere si transport a materialului lemnos;
In temeiul art.36 alin.2 lit., alin.lit., art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba masurile de acordare a lemnului de foc pentru sezonul rece, catre
cetatenii orasului Talmaciu , din pasunatul orasului Talmaciu, astfel:
-cererile solicitantilor vor fi depuse la Registratura Primariei Talmaciu, vor fi avizate de primar si
apoi vor fi inaintate la Ocolul Silvic pentru solutionare;
-in fiecare zi de marti padurarul va fi prezent in pasunat si va repartiza , pe baza de bon, lemnele
de foc pe baza cererilor aprobate de primar.
-pe bonul de livrare al materialului lemnos va fi trecut obligatoriu nr.cererii aprobate de primar;
-pretul de vanzare a lemnului de foc este de 20 lei/mc.
-pretul lemnului de foc va fi achitat la casieria Primariei Talmaciu.
Art.2-Indeplinirea prezentei revine viceprimarului orasului Talmaciu si RPL OST RS
Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
29.09.2011
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