
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COML NA PLTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea prelului de pornire a licitaliei pentru masa lemnoasi pe picior din fondul forestier

proprietate publici a comunei Putna..iLrdelul Suceava. administrat de Ocolul Silvic Putna qi Ocolul Silvic
Cirlibaba . ce se recolteazd in anul 2019

Consiliul Local al cornunei Putna. judelul Suceava;
AvAnd in vedere :

- Adresa nr.10.395 din 05.02.2019 a Ocolului Silvic Putna gi adresa nr. 10.504 din 21.02.2019 a
Ocolului Silvic Cirlibaba ;

- Expunerea de motive prezentatA primarul comunei Putna, judelul Suceava domnul primar Coroamd
Gheorghe nr. 934 din 25.02.2019 ;

- Prevederile afi. 12, art. 13 , aft. 20, alin. (5) ale H.G. nr. 71512017 pentru aprobarea
Regularnentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public6;
In temeiul dispoziliilor art. 36,alin. (2), Iit. "c" qi art.45, alin. (3), din Legea administraliei publice

locale nr. 21512001, republicatd. cu modificdrile gi completirile ulterioare;

HOTARA$rE:

At1. I Se aprobi ca v6.nzarea masei lemnoase pe picior din partizile 8302 ;i 8265 ce se recolteazi in
anul 2019 din tbndul forestier proprietate public[ a comunei Putna, judelul Suceava administrate de Ocolul
Silvic Putna sa se facA plin licitalie publicd cu strigare.

Alt.2 Se aprobi plelul de pornire a licitaliei pentru masa lemnoasd pe picior ce se recolteazd in anul
20i9 din partizile 8302 ;i 8265 din londul forestier proprietate publica a comunei Putna, judelul Suceava,
dupi cum urmeazd:

- Partida nr. 8302 - 80 lei/ m.c.
- Paftida nr. 8265 - 1 00 lei/ m.c.
Art. 3 Se aprob6 ca vAnzarea masei lemnoase pe picior din parlida 506911464979 ce se recolteazd in

anul 2019 din lbndul fbrestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava administrati de Ocolul
Silvic Cirlibaba sd se laci prin licitatie publicd cu strigare.

Aft.4 Se aprobd prelul de pornire a licitaliei pentru masa lemnoasd pe picior ce se recolteazd in anul
20l9 din partida 5069/1464979 din londLrl lbrestier proprietate publici a comunei Putna, judelul Suceava
de 70 lei/ m.c.

Aft. 5 Cu ducerea la indeplinile a prevederilor prezentei hotirAri se incredinleazi primarul comunei gi
Biroului financiar-contabil. achizilii publice. fond f-unciar. urbanism gi amenajarea teritoriului.
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