
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
priyind aprobarea volumului de masl lemnoasl din fondul forestier proprietate publici a comunei

Putna,judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna cese recolteazi in anul 2020qimodulde
valorificare a acesteia

Consiliul Local al comunei Putna, judelul Suceava;

AvAnd in vedere :

- Adresele nr.8790 din 18.12.2019, nr. 8791 din 18.12.2019, nr.8192 din 18.12.2019, nr.79 din

06.01.2020, nr.80 din 06.01.2020, nr.86 din 06.01.2020 9i nr.87 din 06.01.2020 ale Ocolului

Silvic Putna .

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Putna, judelul Suceava, D-nul Coroamd

Gheorghe, nr.25 din 07 .01 .2020;
- Raporlul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism 9i amenajarea

teritoriului nr. 27 din 07 .01.2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanie,

administrarea domeniului public ai privat, agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia mediului,

servicii, come4, urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 44 din 08.01.2020;

- Prevederile art. 4, alin. (1) 9i art. 6, alin. (l) ale H.G. nr. 71512017 pentru aprobarea Regulamentului

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd ;

in temeiul dispoziliitor ar1.l29 ,alin. (2), Iit. "c" 9i art. 139, alin. (3), lit. "g" din O.U.G. nr.5712019

privind Codul administrativ;
HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd volumul de masl lemnoasd ce se recolteazd in anul 2020 din fondul forestier

proprietate publici a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, in cantitate de

423 m.c. din partizile 8333 9i 8334 .

Art.2 Se aprobd valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publici a comunei Putna,

judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, in cantitate de 74 m.c., din partida nr. 8334 , ca masd

lemnoas[ pe picior qi 349 m.c. din partida nr. 8333 ca masd lemnoasd fasonatd.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinile a prevederilor prezentei hotirdri se incredinJeazd primarul comunei 9i

Biroului financiar-contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului,

PRE$EDTNTE DE $EDINI CONTRAS
Plamadd Tudor

Putna 08.01.2020
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