ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 21/2018
privind aprobarea antemăsurătorii lucrărilor silvice și a prețului de vânzare a
materialului lemnos destinat nevoilor populației din comuna Valea Crișului
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din 20.03.2018,
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei
Valea Crişului, precum și Antemăsurătoarea și valorile lucrărilor silvice comunicate de SC OS
Hatod SRL prin adresa nr 3033/19.12.2017.
Având în vedere rapoartele comisiei de specialitate, a compartimentului contabilitate şi
avizul secretarului comunei Valea Crişului,
Având în vedere prevederile:
- H.G. nr 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică
- Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă antemăsurătoarea și valoarea lucrărilor silvice pe anul 2018, ce vor fi
efectuate de către S.C. Ocolul Silvic Privat Hatod în fondul forestier, domeniu public al
comunei Valea Crișului, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. (1) Se aprobă vânzarea materialului lemnos către populație rezultat în urma
lucrărilor de îngrijire (curățare) la prețul de 140 lei/mc.
(2) Se aprobă mandatarea SC Ocolul Silvic Hatod SRL pentru organizarea și
desfășurarea procedurilor de valorificare a materialului lemnos persoanelor fizice din fondul
forestier proprietatea publică a comunei Valea Crișului în condițiile H.G. nr. 715/2017 privind
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Ocolul Silvic
Privat Hatod precum și primarul și viceprimarul comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 20.03.2018
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