ROMANIA
JUDEJUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 107/64
Privind acordarea unei cantitati de lemn de foe pentru
unitatile de cult de pe raza administrativa a comunei Sura Mare in vederea incalzirii
lacaselor de cult (Biserici) in perioada sezonului rece
Consiliul Local al comunei §ura Mare, intrunit in §edin|a ordinara in data de 24
noiembrie 2016,
Analizand raportul nr. 5786 72016 intocmit de d-1. Radu Octavian Cosmin,
viceprimar, din care rezulta oportunitatea acordarii unui sprijin sub forma de material
lemnos Parohiilor de pe raza comunei Sura Mare, care au formulat cerere pentru incalzirea
bisericilor pe perioada sezonului rece noiembrie 2016- martie 2017,
Avand in vedere cererile formulate de Parohia Ortodoxa Sura Mare II, Parohia
Ortodoxa Hamba, Parohia Greco Catolica Hamba, pentru acordarea de material lemnos si
declarative din care rezulta necesarul cantitatii de lemn pentru incalzirea cladirilor
bisericilor pe perioada sezonului rece,
In temeiul art.l lit.t din Anexa la H.G. nr. 6177 2016 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,
Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In temeiul art. 36 alin.l, alin.2 lit.d, alin.6 lit.c, art.45 alin.l, art.l 15 alin.l lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administrajia publica locala, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare,

HOTARASTE.
Art.l-Se aproba acordarea, sub forma de donatie, a unei cantitati de lemn de foe
pentru fiecare unitate de cult de pe raza administrativa a comunei Sura Mare pentru
incalzirea cladirii Bisericii pe perioada sezonului rece 2016/2017, dupa cum urmeaza:
1. Parohia Ortodoxa Sura Mare II:
12 me
2. Parohia Ortodoxa Hamba
12 me
3. Parohia Greco Catolica Hamba
12 me
Art.2- Sprjinul acordat se va utiliza exclusiv pentru incalzirea cladirii Bisericilor de
pe raza comunei Sura Mare.
Art.3-Ocolul Silvic Dealul Sibiului va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari.
Art.4-Hotararea se va comunica institu^iilor §i persoanelor interesate in termen
legal, prin intermediul secretarului comunei §ura Mare si se va aduce la cunostinta publica
prin afisaj si publicare pe site-ul www.primariasuramare.ro.
Adoptata in Sura Mare la 24 noiembrie 2016
Cu 11 voturi pentru, 1 abtinere, 1 impotriva din numarul de 13 consilieri in functie
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