ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PTJTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea pre(ului de vf,nzare pentru masa lemnoasi din fondut forestier proprietate
publici a comunei Putna, jude{ul Suceava, ce se recolteazdin anul202l,din partizile- Sgf Z qi 801g
Consiliul Local al comunei putna, judelul Suceava;
Avdnd in vedere :
- Adresa nr. 6037 din 12.10.2021a Ocolului Silvic putna;
- Referatul de aprobare nr. 5351 din 13.10.2021a primarului comunei Putna d-ul Gheorghe Coroam6;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism g-i amen ajarea
teritoriului nr. 5353 din 13.10.2021;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget-finanfe,
administrarea domeniului public ai privat, agricultur6, gospodarire comunala, protecliJ mediului,
servicii, come4, urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 5385 din 14.10.2021;
In conformitate cu prevederile att. 72, art. 13 gi art. 20 alin. (5) ale H.G. nr. 7l5l}Ol7 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd
;
In temeiul dispoziliilor art. 129 ,alin. (2),lit. "c" gi art. 139 , alin. (:),-tit. ,,g,, din o.U.G. nr.
57 12021 privind Codul administrativ;
HOTARA$TE:

Art. I Se aprobb cavdnzarea masei lemnoase pe picior din partizile nr. 8017 gi 8018, ce se recolteaz6
in anul 2021 din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, jude(ul Suceava administrate de

Ocolul Silvic Putna sd se facd prin licitalie publica.
Art.2 Se aprobi prelul de pornire a licitaliei pentru masa lemnoasi pe picior ce se recolteazd in anul
202ldinpattizile 8017gi 8018 dinfondul forestierproprietatepublicdacomunei Putna,judeful Suceava,
dupd cum urmeazd'.
- Partida nr. 8017 - 220leil m.c.
- Partida nr. 8018 - 240leil m.c.
Art. 3 Cu ducerea la ?ndeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinleazd,primarul comunei gi
Biroului financiar-contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului.
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