ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BUCIUM
CONSILIUL LOCAL

Tel/fax: 0258-784112 ;0372898512
e-mail primaria.bucium@yahoo.com

Hotararea nr.32
din 06.07.2016
privind aprobarea volumului si destinatiei masei lemnoase din proprietatea publica a
comunei Bucium pe anul 2016
Avand in vedere prevederile:
-Legii nr.46/19.03.2008-Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completariel ulterioare;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.I, din cadrul Consiliului Local
Bucium;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit. b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
In temeiul art 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĀRÂRE:
Art. 1. Se aproba cantitatea totală de 4142 m.c. masă lemnoasă pentru
populaţie.
Art.2 Tratările de vânzări prin bună învoială nu sunt permise, decât după
normele fixate de legislaţia în vigoare.
Art. 3. Vânzarea materialului lemnos către populaţie se va face numai
cetăţeanului care a solicitat materialul lemnos, conform cererii, în cantitate de 5 m.c.
foioase şi 2 m.c. răşinoase pentru fiecare gospodărie, doar pentru nevoi în gospodărie,
iar cei care nu au folosit cantitatea de masa lemnoasa numai in acest scop, nu vor mai
primi lemne in anul urmator.
Art.4 Se aproba Metodologia de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase
pe picior, productia anului 2016, comunicata de Ocolul Silvic Abrud, cu rectificarea pct D
subpunct D1-utilizare pentru nevoi locale –persoane fizice: Q u= 0,40.
Art.5 Se stabileşte preţul de vânzare conform Metodologiei de calcul a pretului de
referinta al masei lemnoase pe picior, productia anului 2016, comunicata de Ocolul Silvic
Abrud.
Art.6 Se aproba cantitatea totala de 2620 mc fag si 1048 mc brad, pentru
cetatenii comunei Bucium, conform numarului de cereri depuse (524 cereri depuse).
Art. 7 Se aprobă cantitatea de 100 m.c. cu titlu gratuit din rampă –
lemn de foc pentru Şcoala cu clasele I-VIII Ion Agârbiceanu Bucium
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Art. 8. Se aprobă cantitatea de 100 m.c. cu titlu gratuit din rampa – lemn de foc
pentru Primărie.
Art. 9. Se aprobă cantitatea de 50 m.c. cu titlu gratuit din rampa – lemn de foc
pentru Primărie(Centrul social pentru personae cu handicap Bucium).
Art.10. Se aproba cantitatea de 30 m.c.cu titlu gratuit din rampa- lemn
rasinoase pentru diferite activităţi de construcţii şi renovări.
Art.11. Se aprobă cantitatea de 10 m.c. cu titlu gratuit din rampa – lemn de foc
pentru Cabinet Medical Individual -Bucium.
Art.12. Se aprobă cantitatea de 30 m.c. cu titlu gratuit din rampa – lemn de foc
pentru Cabana de la Negrileasa.
Art.13. Se aprobă pentru autorizaţiile de construire cantitatea de:
- 25 mc. material lemnos pentru case de locuit
- 15 m.c material lemons pentru anexe gospodăreşti.
Preţul de vânzare se va reduce cu 25 % faţă de preţul prevăzut la art.4.
Art.14 Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei
Bucium, in termenul prevazut de lege:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba;
-primarului comunei Bucium;
-Ocolului Sivic Abrud.
Art.15 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Bucium, in sedinta
ordinara, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abtineri” si 0 „impotriva, din 11 consilieri prezenti.

Avizat,
Secretar,
Jr.David Carmen-Nadia

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Abrudan Maria
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