RoMÁNIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

HoTÁnÁnBA nr. 15o|2oLo
rrtitoare Ia modificarea H.C.L. nr.62/ 2010, príuind aprobarea instrumentarii
proiechtlui cu titlu ,,Modernizarea parfiala a drumurilor forestiere din
Municipiul Ghe orgheni, judeful H arg hita"
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedinla ordintrá, linutá la data de 25 august 20Io,
Analizánd:
Expunerea de motive nr.6863 l2OI0 - prezentat de primarul Municipiului
Gheorgheni prin care Se aratá motivele care stau la baza necesitálii
modificárii HCL nr. 62 /2oLo:
a) neconcordanfe existente in Amenajamentul Silvic al Composesoratului
Gheorgheni
íntre Capitolul
9. 1 Instalafii de transport
Ei Capitolul
Descrierea parcelará a suprafefelor care sunt deservite de drumurilor
forestiere qi gregealá de tipar din amenajamentul municipiului Gheorgheni
la cap 9.1 (in loc de 98,9 apare 989). S-a constatat la calculul suprafelelor
deservite pe baza parcelelor Ínscrise Ín amenajamente
o diferen{á de
537,2ol:'a Ín minus fa!á de cele ínscrise in art. 2 si 5 al HCL nr.62l2olo;
raportul de specialitate al Direcfiei Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
inregistrat sub nr.
6 8 6 4I 2 O r O ;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gheorgheni;
Administrarea patimoniului,
buget, finan{e Crearea surselor de ueniturí
propii;
Urbanism,
amenajarea
teritoriului, protecfia
mediului,
conseruarea
monumentelor istoríce si de arhitechlrd:
Avánd in vedere
Hotarárea Guvernului nr. 224/05.03.2oo8 privind stabilirea cadrului general
de ímplementare a másurilor cofinanlate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralá prin Programul Nalional de Dezvoltare Ruralá 2oo7-2oI3,
modiÍicatá 9i completatá;
Ghidul solicitantului pentru másura L25
,,imbunátálirea qi dezvoltarea
qi adaptarea
qi
infrastructurii
legate de dezvoltarea
agriculturii
silviculturii";
cont de necesitatea
cregterii competitivitálii
activitáfilor
din
linánd
domeniul forestier Si a reducerii impactului negativ asupra mediului, determinat
de lucrárile de exploatare qi transport a lemnului, Consiliul Local al Municipiului
Gheorgheni considerá necesará, justiÍicatá 9i oportuná
reaLizarea prezentului
proiect.
Ín temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) literele b), c), d), alin. (6) lit.a, pct.
13, 18, alin.(4) lit. d) qi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 2I5l2OOI a administra(iei
publice locale, modificatá qi completatá;
HoTÁRÁ$TE:
Art. I
Se modificá
art.2 din Hotárárea Consiliului
Loca] Gheorgheni
privind aprobarea instrumentárii
nr .62 l 09 .o4 .2o Io
proiectului cu titlu
,,Moderttizarea parfiala a drumurílor forestiere din Municipiul Gheorgheni, judeful
qi va avea urmátorul cuprins:
Harghita,'
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,,Art.2 _ Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni aprobá necesitatea qi
oportunitatea proiectului aprobat la Art. 1. Necesitatea gi oportunitatea
forestiere Cianod, Belchia,
investiliei privind modernízarea drumurilor
Cupag se justificá prin faptul cá dezvoltarea relelei de drumuri forestiere
accesibile este necesará Ín vederea cregterii competitivitá{ii activitá{ilor din
negativ asupra mediului,
domeniul forestier qi a reducerii impactului
determinat de lucrárile de exploatare gi transport a lemnului pe distanle
forestier. in prezent
mari intre parchetul
de exploatare Ei drumul
forestiere Cianod, Belchia, Cupag, aparfinánd
Municipiului
drumurile
Gheorgheni sunt ín stare avansatá de degradare' practic nu corespund
categoriei de drumuri forestiere. Acest lucru este demonstrat gi prin datele
'din Expertíza tehnicá efectuatá pentru drumurile
ín cauzá. Necesitate
prezentului
proiect Se
modernízárlí drumurilor
forestiere din cadrul
justificá prin faptul cá prin executarea lucrárilor de modernizare Se va
ín sectorul
aduce o contribulie insemnatá la dezvo|tarea infrastructurii
forestier' care va duce la integrarea Ín circuitul economic a unei suprafe{e
semniÍicative de páduri, 2.578,3 ha, care sunt greu accesibile Ín acest
moment."

Art.II
Se modiÍicá art.5 din Hotárárea Consiliului Local Gheorgheni
proiectului cu titlu
privind aprobarea instrumentárii
nr.62l 09 .o4.2olo
,,Moderrtizareaparfiala a dnlmurílor forestiere din Municipiul Gheorgheni, judeful
Harghíta,, Ei va avea urmátorul cuprins:
,,Ati.s _ Drumurile forestiere care urrneazá a n modernizate deservesc o
suprafa!á totalá de pádure de 2s78,3 ha. Proprietatea majoritará a
terenurilor forestiere servite de aceste drumuri sunt asociafii ale
proprietarilor privafi.
Suprafelele de pádure deservite de drumurile forestiere Cianod, Belchia,
Cupag care fac obiectul proiectului de modernizare, respectiv proprietarii
terenurilor forestiere deservite sunt prezentate in tabelul de mai jos
conform amenajamentelor silvice existente:
Denumíre
dntm
forestier

Cianod

Belchia

Cupag

Suprafala
Propríetar teren
forestíer setltít de dntm

Municipiul Gheorgheni
Composesoratul
Gheorgheni
Municipiul Gheorgheni
Composesoratul
Gheorgheni
Composesoratul
Gheorgheni - prin
drumul forestier Balazs
Lorincz
Composesoratul
Gheorgheni
Total
Total suprafala

desenzitá

Proprtetar
prtaat/
Asocíatíí

de pddure

desenfitd

Munícípiul
Gheorghení

98,9

340,2
358,1
687,6
156,3
937,2

2.LzLr3

457,O
2.578r3

(ha)

Regía
Na{íonald
a

Pddurtlor

Art.III _ (1) Prevederile prezentei hotárári vor fi duse
la indeplinire de cátre:
Prímanl / Municipiului
Gheorgheni, Direc{ia tehruica din cadrul aparatuluí de specialitate
al Primarului Municipiului
Gheorgheni.
(2) Prezertta hotáráre se transmite la Institufia Prefectului - jude{ul
Harghita, 9i se comunicá: Primarului Municipiului
Gheorgheni gi Direcfiei tehnice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni.

Gheorgheni, la 25 august
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