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Privitor la: aprobare marcarii  de material lemnos-esenta arine-de pe pasunile   

comunale din  satele Radacinesti si Berislavesti 

             Consiliul local al comunei Berislavesti, judetul Valcea,intrunit in sedinta 

ordinara in data de 26 august 2015, la care participa un numar de 11  consilieri din 

totalul de 11 consilieri in functie, 

            Vazand ca domnul consilier Ivan Vasile a fost ales presedinte de sedinta, 

            Luand in dezbatere expunerea de motive  a primarului precum si raportul de 

specialitate inregistrat sub nr. 5029 din  21 august 2015, prin care se propune 

marcarea   cantitatii de 500 mc material lemnos de esenta anine  , de pe pasunile 

comunale din satele Radacinesti si Berislavesti, in vederea valorificarii catre firme 

specializate si pentru cresterea suprafetei pasunabile, 

             Tinand cont de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,precum 

si de referatul de avizare a legalitatii,al secretarului, favorabile, 

             In  conformitate cu prevederile  art.11 si art.20 din Ordinul nr. 

264/1999,pentru  aprobarea normelor tehnice silvice privind gospodarirea 

vegetatiei forestiere de pep pasunile din afara fondului  forestier national, si tinand 

cont de prevederile art. 6 din legea transparentrei decizionale in administratia 

publica, 

             In temeiul art. 45 si art.46 din legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11  

voturi “pentru” adopta urmatoarea: 

H O T A R A R E 

          Art. 1.- Se aproba  marcarea cantitatii de 500 mc material lemnos de esenta 

anine  de pe pasunile  comunale din satele  Radacinesti si Berislavesti ,in vederea 

valorificarii acestuia  prin licitatie, si cresterii suprafetei pasunabile. 

          Art.2.- (1).-Pretul de pornire la licitatie pt. valorificarea lemnului este  de 60 

lei/mc.  

                      (2).- Taierea  si scoaterea materialului lemnos la drum auto se va face 

de  catre firma   cumparatoare. 

          Art.3.- La terminarea lucrarilor firma specializata beneficiara  , va  curata 

terenul de resturile de material   ramas in urma exploatarii si va preda 

amplasamentul   pe baza de proces verbal  catre reprezentantii Primariei comunei 

Berislavesti. 

           Art. 4.-Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare si 

va fi comunicata in termen legal Institutiei Prefectului-judetul Valcea, in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate.   
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