ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 134/2021
cu privire la aprobarea valorificării și stabilirea prețului pentru
materialul lemnos de produse accidentale suprapuse peste partida inițială
nr. 1072
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 28 octombrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (14),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizele comisiilor pentru turism și agrement, protecția mediului,
agricultură și silvicultură, juridică şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică – socială,
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii
publice și comerț, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al
oraşului.
adresa 6819/18.10.2021 a Ocolului Silvic Covasna înregistrată la
Primăria orașului Covasna sub nr. 15981/22.10.2021
actele de punere în valoare nr. 1292 și 1293
În conformitate cu prevederile:
- art. 19 şi 59 din Codul Silvic, aprobat prin Legea 46/2008, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare,
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.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit.b și art. 139
alin. (3) lit g , art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” art. 243 alin. (1) lit. ”a”
din – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Cu votul ,,pentru” a 14 consilieri, ,,împotrivă”- consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă valorificarea prin vânzare către operatorul

economic câștigător al partizii inițiale nr. 1072 sau prin licitație publică, după
caz, a materialului lemnos de produse accidentale suprapuse pe partida inițială,
conform actelor de punere în valoare nr. 1292 și nr. 1293, anexe la prezenta
hotărâre
Art. 2 - Prețul de pornire pentru vânzarea masei lemnoase pe picior,
pentru cantitatea precizată în APV –urile nr. nr. 1292 și nr. 1293 este de 251
lei/mc.
Art.3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa dl Primar şi
RNP – Direcția Silvică Covasna.
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