România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 46
din 26 mai 2009
Privind aprobarea tăierii unor arbori situaţi în intravilanul şi extravilanul comunei
Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că primăria comunei Nădrag are în derulare obiectivul de investiţii
privind realizarea de apărări de maluri pe cursul pârâurilor de pe teritoriul comunei Nădrag;
Având în vedere faptul că în comuna Nădrag şi pe malurile pârâului Nădrăgel pe
porţiunea cuprinsă între localităţile Nădrag şi Crivina, există mai mulţi arbori uscaţi, care
prezintă scorburi, sau care sunt în pericol iminent de a se prăbuşi generând pagube materiale,
sau obturând albia pârâului ceea ce ar favoriza producerea de inundaţii
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 arborilor situaţi în intravilanul şi extravilanul comunei
Nădrag, în următoarele locaţii:
a) arborii situaţi pe malurile râurilor din localitatea Nădrag şi satul Crivina, care
împiedică realizarea lucrărilor de apărări de maluri.
b) arborii situaţi pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea cuprinsă între Nădrag şi
Crivina, care prezintă pericol de prăbuşire şi obturare a albiei.
c) arborii situaţi pe străzile localitatea Nădrag şi satul Crivina, care prezintă pericol
pentru gospodăriile populaţiei.
Art. 2 Arborii prevăzuţi la art.1 vor fi tăiaţi, după identificarea şi marcarea lor de
către organele silvice abilitate.
Art. 3 Materialul lemnos rezultat în urma tăierii 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 Şcolii din satul Crivina.
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Ocolului Silvic „Ana Lugojana”
- Afişare.
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