ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI

IECT DE HOTARATR.E

P
privind aprobarea

de valorificare a rhaseri lemnoase din

ul forestier al Comunei Joseni

Consiliul Local Joseni, intrunit in
AvAnd in vedere: Proiectul de
de valorificare a masei lemnoase din fo
- Necesitatea de a valorifica cdt
aferent anului de produclie 2020.
- Titlul de propri etate nt. 1654312
- ActeJe de punere in valoare nr.

,-

- Contractul m. 2021 12012 in
- Referatu I de aprobare nr. 12020
valorificare a masei lernnoase din fondul
necesarul de material lemnos pentru
atribuirea populaliei pe bazd de cerere;
- Raportul de specialitate nr. i202
privat. prin care se propune adoprarea ho
Avizul comisiei de specialitate
Avizul comisiei de specialitate
Avizul comisiei de specialitate
Avizul comisiei de specialitate
protectia copilului, tineret qi sport nr. /2
- Prevederile: aft. 120 alin.(1) art.
- Ar1. 3 gi 4 din Cafia europeand
ratificatb prin Legea nr. 19911997;
- Aft. 7 alin. (2), art. 858 9i urm.
- Ludnd in considerare
complet[rile ulterioare; Legea nr. 23
- Hotardrea Guvernului nr. 470
circulatia si comercializarea materialelor
gi al instalaliilor de prelucrat lemn
995/2010 al Parlamentului European gi al
operatorilor care introduc pe piald lemn q
- H.G. nr. 715/2017 pentru
proprietate publicS;
- prevederile Legii nr. 27312
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1
modificdrile 9i completarile u lterioare;

extraordinard din ... riroiembrie 2020
ini!iat si prezentat de dl. vir:eprinar, privind aprobarea modului
forestier al Comunei Joseni;
urgent stocul de material lernnos pus in valoare gi nevalorificat,
;

, 826 9i 880;
- intre Comuna Joseni qi Ocqlul Silvic de Regim Gheorgheni
I Viceprimarului Comunei JbserLi privind aprobarea modului de
brestier proprietatea Comunlei Joseni, din care reiese faptul, ca
propriu este asigurat qi se propune valorificarea acestuia prin
al Compaftimentului de adininistrare al domeniului public si
in forma iniliatd;
economico-finan ciafi nr, 12020;

o culturald, cr"llte, invdldmant, slndtate, muncd qi proteclie social[,
i

21 alin. (1) qi alin. (2) din Qonstitu{ia Romaniei, republicatb;
a autonomiei locale, adopt4td la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

titlului VI din Codul civili
e Legii nr. 4612008 - Codr.il Silvic, republicatd, cu modificlrile qi
L8
.8 pentru
nentru modificarea gi
si conhnlefarea
coqrrpletarea Leoii
Legii nt
nr. 46/)0r|rR'
4612008;
4 iunie 2014 pentru aprobalea Normelor referitoare la provenienla,
emnoaser la regimul spatriilor de depozitare a materialelor lemnoase
l, precum gi a unor mlsuri de aplicarc a Regulamentului (UE) nr.
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaliilor ce revin
produse din lemn;
entului de valorificare a nLasei lemnoase din fondul forestier
a

privind finanlele publice focale, cu modifiodrile qi completdrile

privind proprietatea publicd qi regirnul juridic al acesteia,

cn

- Lista de partizi ca stocul de
lemnos pus in valoarg gi nevalorificat, comunicatd de Ocolul
Silvic de Regim Gheorgheni S.A, im
cu actele de punere in valoaro;
- Legea )-412000 privind normele : te}rnica legislativa pentru plaborarea
actelor normative, republicata
In temeiul prevederilor art. 129 a t. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), coroborat
cu art. 196 aIin.
(1) lit. "a" din O.U.G. nr.57/2019 privin Codul administrativ, Consi[iul Local
al Comunei Joseni:

HoTARA$rE

Art. 1 Se aprobd atribuirea
alului lemnos populaliei diir fondul forestier al Comunei Joseni, de
UA 12A in cantitate bruti de 67 mc,,, de pe partida UA 17C
l7C in cantitate
cantitare brutd
bruth de 96 mc.,
mc de
de pe
ne
partida UA 104]J in cantitate brutd de
mc. - la prelul de 80 RON/m,s pentru lemn lucru gi 15 RON/mc pe partida

pentru lemn de lbc.
Art.2, Cu aducerea la indeolinire
Art. 3. Prezenta hotdrare se
Regim Gheorgheni gi Instituliei

VICEP
Bege

prezentei Hotirari se insbrpineazd viceprimarul Comunei Joseni.
ricd Primarului Comunei JpserLi, viceprimarului, Ocolului Silvic de

judelului Harghita.
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