ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 9
Privind stabilirea volumului masei lemnoase care se poate recolta in anul 2017, din
fondul forestier proprietate publica a comunei Sura Mare
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 28
februarie 2017,
Luand in considerare adresa Ocolului Silvic Dealul Sibiului R.A.-§ura Mare nr.
146/2017 si raportul nr. 1077 72017 intocmit de dl. Radu Octavian Cosmin, viceprimar,
Avand in vedere prevederile documentatiei tehnice Amenajament silvic al
Comunei Sura Mare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sura Mare,
In temeiul art. 19, art. 59 din Legea nr 46/2008 -Codul Silvic, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 2 din Anexa la H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica,
Vazand avizul comisiei pentru administrarea domeniului public §i privat,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.c,alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art. 115 alin. 1 lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HO TAR A $TE:
Art.l.-Se aproba volumul masei lemnoase de 7844 me, provenita din fondul
forestier, proprietate publica a comunei Sura Mare, care se poate recolta in anul 2017,
astfel:
-produse principale
-4516 me;
-produse secundare
-2500 me;
-igiena
- 602 me.
Total:
7844 me.
Art.2.-Prezenta hotarare se va comunica Institute! Prefectului-Judetul Sibiu, RA
Ocolul Silvic Dealul Sibiului, sj se va aduce la cuno§tin^a publica prin afis.aj si pe
pagina de internet /ww.primariasuramare.ro, prin intermediul secretarului comunei
§ura Mare.
Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Ocolul
Silvic Dealul Sibiului.
Adoptata in $ura Mare la 28 februarie 2017
Cu 11 voturi pentru din numarul de 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie
^^•^"^ A.

Presedinte de sedinta
ConsilierA
OPRIS ILIE-MIHAI

^^"""""is.

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

Difuzat: 1 ex dos ^ed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului jud. Sibiu. 1 ex afisat sediu. 1 ex O.S.Dealul SB.

