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Aprobarea construirii drumului auto Valea Hotarului - Valea lui Stan

Consiliul Local al comunei Pianu, judeful Alba intrunit in qedinla ordinard din

24.07 .2012 . Lu6nd in dezbatere :
-expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre privind aprobarea construirii drumului auto Valea

Hotarului - Valea lui Stan ;
-raportul de specialitate nr.3207121.05.2012 intocmit de gef ocol - ing. Ghibu Iancu ;
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Avdnd in vedere prevederile L.4612008 Codul Silvic, coroborate cu prevederile

art.36(6) litera a) pct.l6 din Legea nr.2l5l200l privind administralia- publicd local6,

republicatd.
Cu respe ctarea prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenld decizionald in

administralia public5;
in temeiul art.45 aliniat 3 si art.115 aliniat I litera b) din Legea nr.2l5l200l

privind administralia publicd local6, republicatd.
Consiliului Local al comunei Pianu adoptd prezenta:

HOTARARE

Articolul I : Se aprobd scoaterea definitivd terenului in suprafald de 0,9 ha , respectiv 1,3 km

de la categoria,,pddure"gi trecereala categoria de folosinld,,drum forestier".

Articolul ) : Se aprobd construclia drumului forestier Valea Hotatului - Valea lui Stan.

Articolul 3 : Se aprob[ ca lucrarea sd fie executatd in regie proprie de cdtre Ocolul

Silvic Valea pianului RA av6nd sursd de finanlare fondul de accesibilizare a fondului forestier 9i
sursele proprii ale ocolului.
Articolul 4 : Pentru proprietarii de fhnele, persoane frzice , de pe traseul drumului se aprobd ca

gi ,o-p"nsare cantitatiu d" max 5 mc material lemnos sau echivalentul in bani, in funclie de

suprafa{a proprietarilor care va fi afectatd.
Articolul 5: De ducerealaindeplinire a hotdr6rii rdspunde gef ocol silvic ing. Ghibu Iancu.
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