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ULIE

HOTĂRÂREA NR.
NR 28/2018
Cu privire la acceptarea
cceptarea donației
donației Odolului silvic privat Odorheiu Secuiesc
Consiliul Local al Comunei Ulieș,
Având în vedereExpunerea de motive pentru acceptarea donației
ției oferite de Ocolul Silvic
privat Odorheiu Secuiesc nr. 131/S/26.04.2018,
131
inițiată de primarul Comunei Ulieș, domnul
Primar Gyorgy Sandor; Oferta trimisă de Ocolul silvic privat Odorheiu Secuiesc cu
nr.:971/24.04.2018
Luând în considerare avizul
vizul favorabil al Comisieide specialitate pentru administrarea
domeniului public și privat, agricultură,
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism nr.:
132/S/26.04.2018; Raportul Compartimentului de specialitate a compartimentului social nr.:
140/S din 26.04.2018
În conformitate cu prevederile art. 2pct 25.din
din Legea nr. 273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 al. (1) și (2) din Legea 171/2010 privind constatarea
și sancționarea contravențiilor
țiilor silvice cu modificările
modific
și completările
ările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 1011 și urm. din Legea 287/2009 privind Codul Civil
republicată cu modificările și completările
completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 121 al. (3)
din Legea 215/2001 privind administrația
administra
publicăă locală republicată cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul prevederilorart.
prevederilor
36 alin. (6) lit. a)pct. 1, art.115, alin. (1)
( lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Consiliul
Consiliul local acceptă oferta de donație
donație a Ocolului silvic privat Odorheiu
Secuiesc.Obiectul donației
ției este o masă
masă lemnoasă de 8,66 metri cubi de Gorun și 8,56 metri
cubi de Pin Silvestru.
Art. 2.Masa
Masa lemnoasă va fi folosită pentru asigurarea încâlzirii a Școlii Gimnaziale
Toro Tibor din Comuna Ulieș.
Art.3.Comuna Ulieșș are obligația transportării
transport
lemnului de foc de la locul de
depozitare la școala Gimnazială
Gimnazial Toro Tibor. Obligația se va realiza prin ajutorul oferit de
părinților
ților elevilor din cadrul școlii beneficiare, care vor pune la dispoziția primăriei
prim
utilaje de
transport în acest scop.
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Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează,
primarul Comunei Ulieș domnul Gyorgy Sandor.
Art. 6.Prezenta hotărâr
otărâre se comunică primarului Comunei Ulieș Gyorgy
Sandor,Ocolului
Ocolului Silvic privat Odorheiu Secuiesc, Școlii Gimnaziale Toro Tibor,precum
Tibor
şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
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