
ROM.ANIA
JUDETUL COVASNA
COSILIUL LOCAL AL
COMT.INEI SITA BUZAULUI

HoTanAnEANR. o ,r,on
privind aprobarea volumului de masa lemnoasd .. ,. uufiGliiTentru anul de produclie 2017

din fondul forestier proprietate publicd a comunei Sita Buzdului.

consiliul local al comunei Sita Buzdului, judeful covasna, intrunit in
gedinta ordinarl din data de 30.01.2017 analizand expunerea de rnotive a primarului referitoare
la proiectul de hotarare privind aprobarea volumului d. *uru lemnoas6 .. i. ,u exploata pentrlr
anul de producfie 2017 din fondul forestier proprietate publicd a comunei Sita Buz6ului;

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
:specialitate din cadrul primariei precum si de raportul cornisiei de specialitate in domeniul activitati
economico-financiare,agricultura,amenajarea terltoriului si de urbanlsm,protectia mediului
si turism precum si de avizul secretarului.

Avand labaza: '

- Hotrr6rea consiliului local al comunei Sita Buzaului nr.7 I 12.o3.2oog
privind aprobarea asocierii comunei Sita Buzdului cu oraqul intorsura Buz6ului, comuna Barcani
9i comuna Dobdrldu, in vederea constituirii regiei autonome de interes local cu denumirea ocolul
Silvic Buzaul Ardelean R.A.:

-Adresa nr.l8l/16.01 .2017 aocolului Silvic Buzdul Ardelean R.A.
in conforrnitate cu:

- prevederile Amenajamentului Silvic al comunei Sita Buzaului in care suntprevrzute posibilitdlile totale de taiere, indicii de recoltare gi de cregtere curentd a masei
lemnoase;

-prevederile capitolelor VII-IX din Legea nr,4612008- Codul Silvic cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;

-prevederile art.4,lit."a" art.6 gi art.45 din HG nr.61712017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

in temeiul prevederilor art.45 alin I si art.l l5 alin.l lit.,,b,,din Legea
nr'21512001privind administrafia public[ locald republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTANASTE:

Art'1. Se aprobl volumul de masi lemnoasa de 10.149 mc. ce se va exploata
pentru anul de produc{ie 2017 din fondul forestier proprietate publicd a comunei Sita Buz6ului.

Art.2. Se aprobd cantitatea de 4.000 mc. material lemnos, destinat consumului
propriu al intitutiilor publice si unitatilor de interes local finantate din bugetul local precum si
vanzarii directe catre populatie si alte intitutii bugetare.

. Art.3. PreJurile de vdnzarea a masei lemnoase scoase la licitalie publicd precum
gi prelurile devdnzareaa masei lemnoase/materialelor lemnoase prin vanzar. dir..tu se stabilesc
de c[tre Ocolul Silvic Buzaul Ardelean RA gi se fundamenteazdpe principiite econorniei de piala 9ia eficienlei economice.

Art.4.Yanzarea directa a masei lemnoase prevazuta la arr.2 cade in sarcina
adm inistratorului,respectiv ocolul S ilvic Buzaul Ardelean RA.
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.trt.5. prezenta va fi'dusa la indeplinire
Ocolul Silvic Buzaul Ardelean RA.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Dragomir Ioan

P r ezenta hotarare se difuze aza.astfe I :

-1 exemplar Prefectura Judetului Covasna
- I exemplar dosar sedinta consiliul local
-1 exemplar Ocolul Silvic BuzdulArdelean R.A.

de Primarul comunei Sita Buziului qi

RASEMNEAZA
BCRETAR

30.0t.2017
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