JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI

HOTĂRÂRE
Privind inființare punct control și aprobarea tarifelor pentru
transporturile pe drumul comunal Borleşti – Nechit
Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ;
Văzând Proiectul de hotărâre inițiat de un număr de 5 consilieri,
referatul viceprimarului şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local;
Având în vedere prevederile OG nr.43/1997, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, modificat şi completat prin Legea nr.343/2006;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Aprobă înființarea unui punct de control la baza sportivă și
Regulamentul de funcționare conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Pentru efectuarea pe drumul comunal Borleşti – Nechit a
transporturilor de material lemnos, se instituie taxa de drum, astfel:
(1) 5
lei/tonă pentru persoanele juridice , persoane fizice
autorizate care transportă material lemnos sau de orice altă natură,
cu mijloace de transport ce depășesc masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone.
(2) Sunt scutiți de taxa de drum proprietarii de fond forestier ai
comunei Borlești care au înscris pe avizul de însoțire a materialului
lemnos mențiunea ca destinație –“ localitatea Borlești”, și cetățenii
comunei Borlești care transportă materiale de contrucții.
Art. 3 – Dreptul de control privind respectarea prezentei hotărâri și de
a aplica sancțiuni/avertismente/contravenții/trimiterea în juecată/urmărirea
penală revine primarului, viceprimarului și unei comisii constituite de
5(cinci) membri din cadrul Consiliului Local Borlești.

Art.4 – Sumele obținute din colectarea taxei de drum se vor folosi
pentru înființarea și modernizarea punctului de control dotat cu barieră
electrică amplasată în locația Baza sportivă Borlești și amplasarea camerelor
video de stocare a imaginilor; plata lucrărilor de întreținere a drumului DC
Borlești – Nechit; a zonelor de protecție a drumurilor vicinale racordate la
acesta; a sistemelor de colectare a apelor pluviale; ziduri de protecție,
poduri și podețe; pentru plata salarială a personalului din punctul de control.
Art. 5 – La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL
nr.24/25.05.2009.
Art. 6 – Secretarul comunei Borlești va comunica prevederile
prezentei hotărâri Instituției Prefectului Neamț, Ocolului Silvic Tazlău,
instituțiilor și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PUICĂ VASILE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR STAICU CRISTINA
Nr. 9/30.01.2015
Adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”

ANEXA la HCL NR.9/30.01.2015

REGULAMENT DE FUNCTIONARE
A PUNCTULUI DE CONTROL
Pentru întreținerea, conservarea și continuarea lucrărilor de
modernizare a DC Borlești – Nechit se instituie restricție de circulație
pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de
7,5 tone. Circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone se va putea face urmare a plății unei taxe de utilizare a
drumului comunal DC Borlești – Nechit în cuantum de 5 lei/tonă masă
lemnoasă, denumită taxă de drum.
1. Programul de lucru va fi: 6-14 și 14-22 de luni până sâmbătă.
Duminica și sărbătorile religioase sunt libere; în aceste zile este interzis
transportul de masă lemnoasă. Se interzice circulația tuturor mijloacelor de
transport cu material lemnos respectiv: camioane, camionete, platforme,
tractoare, căruțe în intervalul orar 22 – 06 pe drumul comunal DC Borlești –
Nechit. Responsabili de comunicare a programului restrictiv al transportului
sunt:
- personalul de serviciu din punctul de control
- Cadrele silvice ce asigură paza și protecția zonei forestiere
- Primarul, viceprimarul și membrii Consiliului Local Borlești
- Ocolul Silvic Tazlău, instituție ce asigură paza și protecția florei și
faunei mediului pe zona forestieră susmenționată.
2.Personalul de pază și control va înregistra în registre separate atât
cantitatea de masă lemnoasă a proprietarilor de pădure cât și a agenților
economici, pe fiecare zi, a camioanelor de orice fel și a persoanelor fizice
(căruțe, camionete) care transportă material lemnos din alte proprietăți ale
statului administrate de către Ocolul Silvic Tazlău.
3.Nici un mijloc de transport nu are voie să treacă prin punctul de
control fără a prezenta avizul de transport sau alt document eliberat de
personalul silvic ce administrează terenul forestier sau de stat.
4.Persoanele juridice și fizice care nu sunt scutite de ”taxa de drum”,
vor achita plata pe cantitate la punctul de control, personalului de serviciu,
acesta eliberând chitanță cu suma încasată pentru transport.

5.Modul de calcul, se estimează aproximativ - 1 tonă = 1 mc.
6.Persoanele fizice din localitate care sunt proprietari de pădure, la
punctul de control vor prezenta avize de însoțire pe numele lor. După fiecare
trecere, cantitatea din aviz va fi scăzută din cantitatea totală cuvenită
marcată.
7.Proprietarii care vând direct din rampă cantitatea de lemn extrasă
din proprietatea sa agenților economici, o pot face cu condiția ca pe
documentul de transport al agentului economic cumpărător, să fie înscrisă
cantitatea de masă lemnoasă pentru a putea fi scăzută din registrul de
evidență din punctul de control.
8.Se vor face controale periodice de către Primar, Viceprimar,
Consilieri locali desemnați prin vot, la punctul de control prin verificarea
corespondenței din registrul din punctul de control și camera de înregistrări
imagini. Verificarea în teren ori de câte ori este cazul pentru a urmări și a
proteja proprietarii de pădure ai comunei, de furturi.
9. Proprietarilor de pădure cărora le-au rămas, după exploatarea
masei lemnoase brute, respectiv, vârfuri, cioate, pot să-și transporte
materialul rămas după închiderea cantității de lemn din fișă, pe baza unei
cereri adresată în nume propriu de către titular, atât primăriei cât și
personalului silvic ce efectuează serviciul de pază a proprietăților ; se va
elibera un document de transport pentru această masă lemnoasă numai către
proprietarul care va însoți transportul.
10. Personalul care asigură paza proprietăților particulare are
obligația de a aduce la cunoștință și de a le interzice accesul în proprietăți
private, tuturor persoanelor, altele decât proprietarii.
11. Orice sesizare făcută de către proprietarii de pădure referitor la
lipsa unor arbori sau a unei cantități de masă lemnoasă din proprietatea sa, se
va aduce la cunoștința punctului de control, Consiliului Local, Primarului și
Viceprimarului, care vor analiza cele sesizate și vor lua măsurile necesare.
12. Componența comisiei formată din membrii Consiliului Local
Borlești:
- Handaric Ioan
- Olteanu Constantin
- Trifan Vasile
- Savin Gheorghe
- Ciupercă Constantin
13. Regulamentul de funcționare poate fi îmbunătățit de către
Consiliul Local. Secretarul comunei, Primarul și Viceprimarul, Consilierii
locali, vor face public acest regulament către toți agenții, persoane, ce

tranzitează comuna și zona forestieră Nechit. Acest regulament este transmis
inclusiv Ocolului Silvic Tazlău, instituție ce asigură paza proprietăților.

