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HOTĂRÂREA NR

Privind exploatarea masei lemnoase 

Consiliul Local al Comunei

Având în vedere procedura premergătoare a adoptării actului:

Expunerea de motive primarului
327/S/21.11.2018; Procesul
compartimentului de specialitate nr.: 334/S/21.11
340/S/21.11.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 346/S/29.11.2018;

Devizul de exploatare a Partidei 28/Comuna Ulie
justificativ 

Ținând cont de legislația în vigoare:

Art. 6al.(1), din Hotărârea Guvernului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările 
completările ulterioare; 

Art. 59, art. 62 și art. 63 din Legea 46/2008 privind Codul silvi
modificările și completările ulterioare;

Art. 125 din Legea 215/2001 privind administra
modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art. 1.Consiliul local hotărâ
Comuna Ulieș în volum brut total de 40 m
conform devizului 4412 RON. 

Art. 2.Prețul de pornire

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
primarul Comunei Ulieș domnul 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂREA NR. 62/29.11.2018 

masei lemnoase și determinarea prețului de pornire pentru Partida 
28/Comuna Ulieș 

Local al Comunei Ulieș, 

procedura premergătoare a adoptării actului: 

primarului nr.: 321/S/20.11.2018, Proiectul de Hotărâre nr.: 
327/S/21.11.2018; Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hot
compartimentului de specialitate nr.: 334/S/21.11.2018; Avizul de legalitate nr.: 
340/S/21.11.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 346/S/29.11.2018; 

Devizul de exploatare a Partidei 28/Comuna Ulieș din 2018, însoțit de memoriul tehnic 

ția în vigoare: 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările 

și art. 63 din Legea 46/2008 privind Codul silvi
ările ulterioare; 

din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu 
ările ulterioare. 

În temeiul prevederilorart. 36 alin. (5) lit. b), art.115, alin. (1) lit. b) 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

HOTĂRĂŞTE: 

hotărâște exploatarea masei lemnoase din partida 28/2018 
ș în volum brut total de 40 m3 cu o valoare totală a lucrărilor de exploatare 

 

rnire a exploatăriila licitație publicăva fi de 110 lei/m

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
domnul Gyorgy Sandor. 

 

și determinarea prețului de pornire pentru Partida 

Proiectul de Hotărâre nr.: 
șare a proiectelor de Hotărâri;Raportul 

.2018; Avizul de legalitate nr.: 

ș din 2018, însoțit de memoriul tehnic 

pentru aprobarea regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările și 

și art. 63 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, republicată cu 

ă locală republicată cu 

1) lit. b) din Legea 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

exploatarea masei lemnoase din partida 28/2018 – 
cu o valoare totală a lucrărilor de exploatare 

lei/m3fără TVA. 

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 
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Art. 4.Prezenta hotărâr
Sandor,Ocolului Silvic privat Odorheiu Secuiesc,
Harghita. 

 

 Președintele ședinței 

 ORBAN LUKACS 

  

  

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

otărâre se comunică primarului Comunei
Ocolului Silvic privat Odorheiu Secuiesc,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

 

 Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribuții de secretar

Fazakas Laszlo

 

primarului Comunei Ulieș Gyorgy 
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

ții de secretar 

Fazakas Laszlo 


