R O M A N I A, JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
din
12 Aprilie 2017
privind aprobarea preturilor de vanzare pentru anul de productie 2017 pentru masa
lemnoasa care se recolteaza din fondul forestier proprietatea Comunei Ususau
Consiliul local al comunei USUSAU întrunit în ședința ordinară LUNARA din data de
21.04.2017
Având în vedere:
Referatul si Expunerea de motive înregistrate sub nr. 1414 din 12.04.2017 a Dlui VASIESCU IONEL Viceprimarul comunei Ususau;
Raportul compartimentului de specialitate reprezentat de D-na Rosianu
Mihaiela Ioana – secretarul comunei Ususau;
Necesitatea aprobarii preturilor de vanzare pentru anul de productie 2017 pentru
materialul lemnos din fondul forestier proprietate publica, stabilite in conditii
de piata, in functie de specie, gradul de accesibilitate, sortimente dimensionale
si tehnologia de exploatare, din padurea Comunei Ususau;
Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d). coroborat cu alin. 6 lit. a). Pct 18 din Legea nr.
215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G. nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, republicat, cu modificarile
si completarile ulterioare;
prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei,
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În temeiul prevederilor articolul 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se stabilesc preturile de vanzare pentru anul de productie 2017 pentru materialul
lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietatea Comunei Ususau conform anexei nr. 1
care face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Dl ȚOLE FLORIN
- primarul comunei Ususau și compartimentul contabilitate din Primăria Ususău.
Art.3.
-

Prezenta hotărâre se va comunica cu :

Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ –
Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios;
D–l TOLE FLORIN, primarul comunei Ususau ;
D-na PĂCURAR MONICA, contabila primariei Ususau;
Ocolul Silvic Lipova ;
Afisare.
INTOCMIT,
VASIESCU IONEL - VICEPRIMAR

AVIZAT LEGALITATEA,
SECRETAR
ROSIANU MIHAIELA - IOANA

