România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 30
din 29 iunie 2010
Privind aprobarea tăierii unor arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere Procesul – Verbal nr. 1293/22.06.2010 încheiat între Primăria
Nădrag şi S.H. Lugoj prin care s-a procedat la predarea spre exploatare şi gestionare a
materialului lemnos marcat de către Ocolul Silvic Ana Lugojana pe cursul de apă Nădrăgel.
Având în vedere Actul de Punere în Valoare nr. 2507 AC I Vl. Nădragului întocmit
de ocolul Silvic Ana Lugojana Lugoj.
Având în vedere referatul nr. 1377/ 28.06.2010 al compartimentului de specialitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 36 al. (9) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă tăierea unor arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel, având volumul
total de 498 mc.
Art. 2 Arborii prevăzuţi la art.1 vor fi tăiaţi, conform identificării şi marcării lor de
către organele silvice abilitate.
Art. 3 Materialul lemnos rezultat în urma tăierii va fi utilizat astfel:
a) cantitatea de120 mc. adică 200 mst. va fi utilizat ca lemn de foc pentru Staţia de
tratare a apei potabile aparţinând S.P.G.C. al Primăriei Nădrag, Cantina Grupului
Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag şi Şcoala din satul Crivina.
b) cantitatea de 90 mc adică 150 mst. va fi vîndut ca lemn de foc populaţiei la preţul
de 45 lei/mst.
c) cantitatea de 288 mc se va preda firmei care va exploata masa lemnoasă, ca preţ al
prestaţiei sale.
Art. 4 Sumele obţinute în urma vânzării lemnului de foc se vor constitui ca venit la
bugetul Consiliului Local al comunei Nădrag.
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Ocolului Silvic „Ana Lugojana”
- Afişare.
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