ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI
HOTARARE
pentru modificarea Hotlr6rii nr. 84/2018
privind aprobarea valorificdrii masei lemnoase pusd in valoare
din fondul forestier al Comunei Joseni

Consiliul Local

al comunei

Joseni, intrunit

in

gedinla extraordinard din data de

07.03.2019.
AvAnd in vedere:

-Adresa nr.6712019 al Instituliei Prefectului Judelul Harghita, prin care solicitd
modificarea HotdrArii nr. 8412018 privind aprobarea valorificdrii masei lemnoase pusd
invaloare din fondul forestier al Comunei Joseni;
-Proiectul de hotf,r'Are iniliat de dl. primar, pentru modif,rcarea HotdrArii nr. 8412018
plivind aprobarea valorificdrii masei lemnoase pusd in valoare din fondul forestier al comunei
Joseni, prin atribuirea populaliei pe bazd, de cerere a cantitdtrii de masd lemnoasd pusd in
valoare;
- Titlul de proprietate nr. 1654312004;
-Actele de punere in valoare 123 qi 124
Prevederile art. 120 alin.(l) art. l2l alin. (1) 9i alin. (2) din Constitulia RomAniei,
republicatd;
Plevederile art, 3 gi 4 drn Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la 15 octornbrie 1985, ratificatd.prin Legea m.I9911997;
Prevederile art.J alin. (2), afi. 858 qi urm. atitlului vI din codul civil;
Potrivit prevederilor art. 4 aIin. (1), art. 6 alin, (3), art.6 alin. (a) din H.G. nr. 71512017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicd, Legii nr. 4612008 -Codul Silvic, republicatd, cu modif,rc[rile qi
completdrile ulterioare ;i Legea nr. 28712009 privind Codul civil;
LuAnd in considerare:
- HotdrArea Guvernului nr. 100412016 pentru aprobarea Normelor referitoare la
provenienfa, circulalia qi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaliilor de
depozitarc a materialelor lemnoase qi al instalaJiilor de prelr.rcrat lemn rotund, precum gi a
unol md"suri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 99512010 al Parlamentului European gi al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaliilor ce revin operatorilor care introduc
pe piald lemn qi produse din lemn, cu modificalile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile qi
completdrile ulterioare
- prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic al
acesteia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In terneiul art. 36 ahn. 2 lit. b), c) 9i alin. 5 lit. b, art. 45 a1in. 3 9i art. 1 15 alin. 1 lit. b

din Legea administraliei publice locale nr. 2151200I, republicatd, cu modific[rile

si

completdrile ulterioare,

HOTARA$rE

Articol unic: Se aprob[ modificarea Hotdldrii nr. 8412018 privind aprobarea
valorifrcd"rii masei lemnoase pusd invaloare din fondul forestier al Comunei Joseni, care va
avea urm[torul cuprins:
Art. L Se aprobd valoriJicarea moterialului lemnos din pddurea comunei Joseni,
populalie de pe partida 123, UA 1A tn cantitate de 27 mc. volum brut ;i de pe partida
124, UA 2 C in cantitate de 12 mc. volum brut, la prelul de 15 RON/mc., prin atribuirea
poptiloliei pe bazd de cerere cdt ;i pentrlt consum proprru.

Art. 2. Se aprobd criteriile Ei prioritdlile valorificdrii masei lemnoase prevdzut la art.
dupd cum urmeazd:
- asigurarea necesarului pentru consumul propriu al UAT Comuna Joseni
- volumul de masd lemnoasd rdmas disponibil dupd asigurqrea necesarului, se
atribuie populaliei pe bazd de cerere.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotdrari se insdrcineazd viceprimarul
comunei.
Art. 4. Prezenta hotdrare se comunicd Primarului comunei Joseni, Viceprimarului,
Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni si Institu[iei Prefectului judelului Harghita , Direcliei
Controlul Legalitdlii Actelor Si Contencios Administrativ.
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