ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 82/2017
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cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna
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Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de 31 mai 2017, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru silvicultură, juridică, și pentru
administrarea domeniului public și privat al orașului precum şi avizul de legalitate
al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile:
- art. 19 și 59 Codul Silvic aprobat prin Legea 46/2008, republicată;
- Hotărârea Guvernului 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică
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- Contractul de administrare nr. 597/30.01.2015 încheiat între oraşul
Covasna şi RNP Romsilva pentru administrarea fondului forestier al oraşului în
suprafaţă de 900,67 ha.
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- Hotărârea Consiliului local nr. 148/2016, privind aprobarea valorificării
masei lemnoase și metodologiei de calcul al preţului de referinţă al „masei
lemnoase pe picior”, care se va recolta din fondul forestier, proprietate publică a
oraşului Covasna, în anul 2017
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Tinând cont de:
- adresa Ocolului Silvic Covasna nr.4526/13.04..2017, înregistrată la
Primărie cu nr. 1976/18.04.2017
- actul de punere în valoare nr. 4022 întocmite de Ocolul Silvic Covasna
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.”c” alin (5) lit. „a”, art. 45
alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 – legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a 14 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri şi ,,abţineri” –
consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă exploatarea a 32 m3 masă lemnoasă pe picior din fondul
forestier proprietatea orașului Covasna, de către Ocolul Silvic Covasna, conform
APV 4022- anexă la prezenta, pentru nevoile orașului Covasna, conform
prevederilor legale.
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Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Ocolul Silvic
Covasna.

Contrasemnează,
SECRETAR,
VASILICA ENEA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SZABÓ LEVENTE

