
ROMANIA
JUDE,TUL SUCEAVA

COMI.INA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

privind aProbarea
proprietate Publici

HOTARARE
pre{ului de v6nzare pentru masa lemnoasl din fondul forestier

a comunei Putna, judeJul Suceava, ce se recolteazl in anul 2020,

din Partizile 8358 qi 8359

at1.20. alin. (5) qi art. 44, ale H'G' nr' 71512017 pentru

cle valorificare a masei lemnoase din fondul forestier

129 ,alin. (2), lit. "c" qi art. 139 , alin' (3), lit' "g" din

administrativ;

Consiliul Local al comunei Putna, judelul Suceava;

AvAnd in vedere :

- Adresa nr. 6570 din 06.1,0.2020 a ocolului Silvic Putna;

- Referatul de aprobare nr. 5373 din 09.lo.2o20 a primarului comunei Putna d-nul

CoroamdGheorghe; -- 1 !---
- Raporlul Biroul-ui financiar- contab il, achtzilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenajarea teritoriului nr. 5375 din 09'10'2020;

- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social6,

buget-finanle, administrur.a do*eniului prutit 9i privat, agricultur6, gospod6rire

comunal[, proteclia mediului, servicii, come4, urbanism 9i amenajarea teritoriului nr'

5405 din 12.10.2020;
- Prevederile, art. 12, art. 13,

aprobarea Regulamentului
proprietate Publica ;

in temeiul disPoziliilor ar1'

O.U.G. nr. 5712020 Privind Codul

HOTARA$TE,:

Art. i Se aprobd ca vdnzatea masei lemnoase pe picior din parlida nT' B35B ce se

recolteazd in anul zo2o din fondul forestier proprieiate publicd a comunei Putna, jude{ul

Suceava administrate de Ocolul Silvic Putna s6 se facf, prin negociere.

Afi. Se aprob6 ca ydnzarea masei lemnoase pe picior din paftida nr' 8359 ce se

rccorteazdin anr-rl zozo din fondul forestier proprieiate publicd a eomlrnei Putna, jude{ul

Suceava administrate cle Ocolul Silvic Putna s6 se facd prin licitalie publica'



Ff

Art. 3 Se aprobd pre{ul de pornire a negocierii pentru masa lemnoasb pe picior ce se

recolteazd in anul ZO2O din partida ru. 8358 din fondul forestier proprietate publicd a

comunei Putna, jude{r,rl Suceava, dupd cum urmeaz6:

- Partida nr. 8358 - 272leil m.c.

Art. 4 Se aprobd prelul de pornire a licitaliei pentru masa lemnoasd pe picior ce se

recolteazd in anul 2020 din pafiida nr. 8359 din fondul forestier proprietate publicb a

comunei Putna, judelul Suceava, dupd cum urmeaz6:

- Partida nr. 8359 - l70leil m.c.

Afi. 5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirdri se incredin\eazd

primarul comunei gi Biroului financiar-contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi

amenaj area teritoriului.
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