ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.141/2008
privind desemnarea reprezentantilor proprietarului in comisia de stabilire a preturilor de
pornire licitatie/negociere , in comisia de licitatie /negociere pentru vanzare masa lemnoasa, în
comisia de constatare şi evaluare material lemnos cu vicii ascunse.-

CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.07.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând raportul nr.6379/2008 intocmit de seful Regiei Publice Locale Ocol Silvic
Talmaciu prin care solicita desemnarea unui reprezentant pentru comisia de stabilire a preturilor de
pornire a licitatiilor/negocierilor de vanzare masa lemnoasa pe picior si fasonata la drum auto catre
agenti economici , a licitatiilor de prestari-servicii exploatari forestiere si lucrari silvice si in
comisia de licitatii/negocieri de vanzare masa lenmnoasa , cât şi în comisia de licitaţie/negociere
pentru vanzare masa lemnoasa pe picior si fasonata la drum auto catre agenti economici , a
licitatiilor de prestari-servicii exploatari forestiere si lucrari silvice si in comisia de licitatii/negocieri
de vanzare masa lenmnoasa, cât şi în comisia de constatare şi evaluare a volumului de material
lemnos cu defecte ascunse(scorburi şi putregai moale). Prin acelaşi raport se solicită şi desemnarea
unui reprezentant din comisia de apărare împotriva dezastrelor în comisia de constarare şi evaluare
a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători;
precum şi expunerea de motive a primarului oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate;
In conformitate cu art.10 , art.15 din HG 85/2004 privind aprobarea Regulamentului de
vanzare masa lemnoasa de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare, art.4 din OM nr.766/2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de prevenire, constatare , evaluare şi aporbare a apgubelor provocate de fenomene
meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional , vegetaţiei
forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea,Ordinului
nr.1651/31.10.2000 al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului privind aprobarea
"Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii";
In baza art.45 alin.1 , art.115 alin.1 lit.b , art.121 alin.1 si 2, art.123 alin.1 si 2 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se desemneaza din partea proprietarului de fond forestier in comisia de stabilire a
preturilor de pornire a licitatiilor/negocierilor de vanzare masa lemnoasa pe picior si fasonata la
drum auto catre agenti economici, a licitatiilor de prestari-servicii exploatari forestiere si lucrari
silvice si in comisia de licitatie pentru licitatiile/negocierile de vanzare masa lemnoasa pe picior si
fasonata la drum auto catre agenti economici si pentru licitatiile de prestari-servicii exploatari
forestiere si lucrari silvice urmatorii membrii:
-Moroianu Mihail Radu-viceprimarul oraşului Tălmaciu

-Popa Constantin-consilier local;
-Luca Constantin-consilier local;
Art.2-Se desemnează din partea proprietarului în comisia de constatare şi evaluare a
volumului de material lemnos cu defecte ascunse (scorburi şi putregai moale), următorii membrii:
-Basarabă Nicolae Petru-consilier local;
-Bolătă Bucur-consilier local;
Art.3-Se desemnează din partea proprietarului în comisia de constatare, evaluare şi aprobare
a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători
următorii membri:
-Basarabă Nicolae Petru-consilier local;
-Bolătă Bucur-consilier local;
Art.4-Îndeplinirea prezentei revine comisiilor sus menţionate.
Adoptată in Talmaciu la
17.07.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCA CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.Ocolul Silvic, cate un ex.membri, 1ex.afisare
10ex.

