ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMLINA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea pre(ului de vfinzare pentru masa lemnoasi
din lbndul forestier
proprietate publici a comunei putna, jude(ul Suceava, ce
se recolteaz5 in anul2020,
din partizile 8354, 8355, g356 Ei g357

consiliul Locar ar comunei putna, jude{ul suceava;
Av6nd in vedere :
- Adresa nr.5756 din 1r.09.2020 a ocolului Siivic putna;
- Referatul de aprobare nr. 4839 din 14.09 .2020 a primarului comunei putna d-nui
Coroamd Gheorghe;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului nr. 4841 din 14.09.2020;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoitare economico-sociald,
buget-finanfe, administrarea. domeniului puuti. gi privat,
agricultur6, gospoddrire
comunala, proteclia mediului, servicii, comerf, u.barrlsm gi'amenajarea
teritoriului nr.
4878 din 15.09.2020;
- Prevederile, art. 20, alin. (5) ;i art. 44, ale H.G. nr. 7l5l2ol7 pentru aprobarea
Regulamentului de valorifi aare a masei lemnoase din
fondul forestier p.op.i.tu,.
publica;
In temeiul dispoziliilor art. 129 ,alin. (2), lit.,,c,, art. 139
$i
, alin. (3), lit. ,,g,, din
O.U.G. nr. 57 /2020 privind Codul administr ativ;'
HOTARAgTE:

Art' 1 Se aprobd ca vdnzatea masei_ lemnoase pe picior din partizile

nr. g354, g355,

8356 qi 8357 ce se recolteazd in anul 2020 din fondul
foresiier proprietate publicd a
comunei Putna, judeJul Suceava administrate de ocolul
Silvic putna sd se facd prin

negociere.

Art' 2 Se aprobS
de pornire a negocierii pentru masa lemnoasd pe picior
ce se
-pre{ul
recolteazd' in anul 2020
din partizile nr. g1s+,83i5, 8356 qi 8357 din fondul forestier
proprietate publicd a comunei putna, judelul Suceava,
dup6 cum urmeaz6:
Partidanr.8354- 161 lei/m.c.
Partida nr. 8355
203leil m.c.

-

-

-

Partidanr.8356

-

Partidanr.8357-

l82lei/m.c.
185 lei/m.c.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredrn[eaz\,
primarul comunei gi Biroului financiar-contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi
amenaj area teritoriului.
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