ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 115
Privind stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase pentru populatie, modul de
valorificare si aprobarea parteneriatului in vederea punerii in aplicare a prevederilor
art.59 alin. 51 -5 7 din Legea 46/2008 Codul Silvic
Consiliul Local al comunei Sura Mare, Tntrunit in sedinta ordinara in data de 27
noiembrie2017,
Avand in vedere adresa nr. 2570/2017 a Ocolului Silvic Dealul Sibiului R.A.
care solicita aprobarea pretului de vanzare a masei lemnoase cuprinsa in Partida
Poienile Surii si Valea Caprelor, precum si modul de vanzare,
Analizand raportul nr. 8151 / 2017 intocrnit de viceprimarul comunei Sura Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sura Mare,
In temeiul art. 45 alin. 1,2,3,4,12 din Anexa la HG nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica,
Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sura Mare,
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.l, alin.2 lit.c, art.45 alin.l, art. 115
alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Se aproba pretul de vanzare a masei lemnoase pentru populatie, provenit
din partida Poienile Surii si partida Valea Caprelor, conform Anexei nr. 1 la prezenta
hotarare.
Art.2- Se aproba parteneriatul intre comuna Sura Mare si ocoalele silvice care
administreaza sau presteaza servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publica
pe suprafata u.a.t. Sura Mare, in vederea punerii in aplicare a prevederilor art.59 alin.51
-57 din Legea nr. 46/2008, valabil pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2017
si pentru anul 2018, conform Anexei nr. 2.
Art.3- Hotararea se va comunica autoritatilor /institutiilor interesate in terrnen
legal si se va aduce la cunostinta publica prin afisaj si publicare pe site-ul www.
primariasuramare.ro.
Adoptata in Sura Mare la 27 noiembrie 2017
ja 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Prefectura Sb, 1 ex O.S. Sb, 1 ex afisat sediu

