
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMTINA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea includerii suprafelei de 3,8 ha teren cu vegeta{ie forestierd, proprietate

piivatd a numililor $ofl6u Petru qi gofliu Ovidiu Vasile, cu amplasamentul in UA 224Ain
cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publicd a comunei Putna din

Judelul Suceava U.P.I in vederea elabordrii amanajamentului silvic, gospoddririi Ei

administrdrii in comun pe perioada valabilitalii amanajamentului silvic

Consiliul Local al comunei Putna, judelul Suceava;

Avdnd in vedere :

- Cererea numililor $ofl6u Ovidiu Vasile qi $oflau Petru inregistratd cu nr. 4309 din

21.08.2020;
- Referatul de aprobare nr. 4405 din 25.08.2020 a primarului comunei Putna d-nul

Coroam[ Gheorghe;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizi\ii publice, fond funciar; urbanism 9i

amenajarea teritoriului nr. 4407 din 25.08.2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald,

buget-finan{e, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd, gospoddrire

comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi amenajarea teritoriului nr.

4528 din 31.08.2020;
- Prevederile art.16 alin. (1), art. 17 a1in.(1) gi alin. (2) lit. "a" $i afi20 dinLegeanr.

4612008 privind Codul silvic republicati;
in temeiul dispoziliilor art. 729 ,alin. (2), lit. "c" $i art. 139 , alin. (3), lit. "g" din

O.U.G. nr. 57 12020 privind Codul administrativ;

HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprobd includerea suprafelei de 3,8 ha teren cu vegetalie forestierd,

proprietate privatd a numililor $ofldu Petru Ei $ofl6u Ovidiu Vasile, cu amplasamentul in
rJA 2Z4A in cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publicd a

comunei putna din Judelul Suceava U.P.I in vederea elabordrii amanajamentului silvic,

gospoddririi qi administrdrii in comun pe perioada valabilitdlii amanajamentului silvic.



Art.2 (1) Se aprobd incheierea unui contract de asociere intre Comuna Putna ;i numilii

$ofl[u ovidiu Vasile qi $ofl6u petru in vederea elabordrii amanajamentului silvic,

gospod[ririi qi administrarii in comun pe perioada valabilitdlii amanajamentului silvic'

(Z; S. imputerniceqte domnul Gheorghe Coroami -primarul comunei Putna pentru a

seflma contractul de asociere prevdzut la alin. (1) ulterior acesta urmdnd a fi autentificat la

Biroul Notarului Public.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se incredrn\eazd

primarul comunei qi Biroului financia.-.ortubil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenaj area teritoriului.
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