
RONIANIA
JUDETL]L SUCEAVA

COMLINA PUTNA
CONSILIUL LOCAI,

HOTARARE
privind aprobarea prelului de vanzare pentru masa remnoasa din fondul forestier proprietate

publicd a comunei Putna, judeJul Suceava, ce se recolteazd in anul 2019

Consiliul Local al comunei putna, judetul Suceava;
Avdnd in vedere :

- Adresele nr.4137 din 19.07.2019 Ei nr.4133 din 19.07.2019 a Ocolului Silvic putna;
- R eferatul de aprobare prezentat de primarul comunei putna, judepl Suceava, D-nul

Coroami Gheorghe, w.3743 din22.07 .2019;
- Rapofiul Biroului hnanciar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenajarea teritoriului nr. 3745 din 22.07 .2019;
- Avizul Comisiei de specialitate penhx progmme de dezvoltare economico-sociali,

buget-finante, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd, gospodirire
comunald, proteclia mediului, servicii, come4, urbanism gi aminaj area teritoriului nr.
3808 din 24.07.2019;

- Prevederile afi. 12, afi. t3 , afi. 20, alin. (5) , ar. ,15 alin. (12) ale H.G.
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
lorestier propdetate public6 ;
In temeiul dispozijiilor ar1. 129 ,alin. (2), lit. ,,c,, si art.

o.l .c. nr. 57 20 | 
q prir ind Codul adminisrrariv;

139, alin. (3), lit. "g" din

HOTARA$TE:

Ar1. 1 Se aprobd. ca vdnzarea l.rasei lemnoase pe picior din partizile nr. g317 gi g31g ce
se recolteazd in anul 2019 din londul forestier proprietate publicd a comunei putna, judelul
Suceava administrate de Ocolul Silvic putna sdie iaca prin licitalie publicd cu strigare.

Afi. 2 Se aprobd prelul de pornire a licitajiei pentru masa- lemnoasd pe picior ce se
recolteazd in anul 2019 din partizile nr. g317 Ei a31g din fondul foresiie; proprietate
publicd a comunei Putna, judetul Suceava, dupi cum urmeazd.:- Partidanr.8317- 100 tei/ m.c.

- Pafiidaff.8318 130 lei/ m.c.
Art. 3 se aproba prelul pen1ru masa lemnoasd fasonatd , la drum auto. ce se recolteaza in

anul 2019, din paltida nr. 8312 din fondul forestier propdetate publicd. a comunei putna,
judeiul Suceava,pentru popula{ie, dupd cum urmeaz6:'

ru.715/2017
din fondul



- Paftida nr. 8312 - lemn brad- pentru cherestea 300 lei/ m.c.

- Parrida nr. 8312 lemn brad- pentru construclii 180 lei/ m.c.

- Pafiidar.8312- lemn brad- pentru loc lei 100/m.c.
- Patida nr. 8312 - lemn molid- penffu consftuclii 180 lei/m.c.
- Pafiida nr.8312 - lemn molid- pentru foc 100 lei/m.c
- Parlida nr. 8312 lemr fag- pentru cherestea 270 lei/m.c.
- Partida m. 8312 - lemn fag- pentm foc 160 lei/m.c.
- Partida nr. 8312 - lemn paltin- pentru foc 155 lei/m.c.
- Partida nr. 8312 - lemn plop- pentru foc 100 1ei/ m.c.

Afi. 4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinleaza

primarul comunei gi Biroului hnanciar-contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanistr 9i

amenaj area tedtoriului.
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