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HOTĂRÂREA nr. 51 

din 28 septembrie 2010 
 
              Privind aprobarea tăierii de igienizare a arborilor, arbuştilor şi vegetaţiei forestiere, 
din cadrul teritoriului administrativ al comunei Nădrag de pe marginea drumului judeţean DJ 
681 pe porţiunea Nădrag – Jdioara şi de pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag - 
Crivina. 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că pe marginea drumului judeţean DJ 681 pe porţiunea 
Nădrag – Jdioara există mai mulţi arbori şi arbuşti  care împiedică vizibilitatea participanţilor 
la trafic şi care au un efect negativ asupra carosabilului din cauza faptului că menţin umezeala 
şi împiedică amenajarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de pe marginea drumului, iar pe 
malurile pârâului pe porţiunea Nădrag – Crivina există mai mulţi arbori aflaţi în pericol de 
prăbuşire ; 
             Având în vedere referatul 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; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :   
            Art. 1  Se aprobă  tăierea de igienizare a arborilor, arbuştilor şi vegetaţiei forestiere, 
din cadrul teritoriului administrativ al comunei Nădrag de pe marginea drumului judeţean DJ 
681 pe porţiunea Nădrag – Jdioara şi de pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag - 
Crivina. 
            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) 46% din materialul lemnos va fi utilizat ca lemn de foc pentru Grupul Şcolar Traian 
Grozăvescu Nădrag. 

b) 54 % din materialul lemnos va fi predat firmei care va exploata masa lemnoasă, ca 
preţ al prestaţiei sale.  

            Art.  4    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art.  5    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Ocolului Silvic „Ana Lugojana” 
- Afişare. 

                                                                                                                
                                                                                                                 Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                      Juşca Petru 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


