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EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotirire privind hotirAre privind aprobarea prefului de

referin{i pentru lemnul de lucru din partida 953.

Primarul comunei Comanddu, judeful Covasna ,

Avdnd in vedere H.G. nr.617 cu privire la aprobarea regulamentului de valorificare a

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

L,udnd in considerare art.6 alin.(l) din I-I.G. nr. 617 cu privire la aprobarea regulamentului

de valorificare a masei lemnoase din fondul lbrestier proprietate publica.

AvAnd in vedere adresa transmisd de cdtre Ocolul Silvic Privat Zason

nr.2051/1 l.l 1.2016 cu privire la prelurile de referinta.

Rog Consiliul local ca in urma analizei proiectului de hotdrdre privirrd aprobarea pre{ulLri

de referinta pentrll partida care Lrrmeazi sd fie scoase la licitatie din fondul forestier al comunei Comanddu

, si delibereze asupra subiectului dezbdtut in cadrul gedin{ei extraordinare din data de 14 noiembrie

2016.
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Kocsis
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HOTARAREA NR. I2016
______ --]]:::::

privind aprobarea pre{ului de referin{5 pentru lemnul de lucru din partida 953.

Consiliul local . comuna Comanddu, j ude{ul Covasna, intrunit in gedinta extraordinard, azi I I august 20 I 6,

AnalizAnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotarAre privind aprobarea pretului de referinta

pentru lemnul de lucru din partida 953.

Vdzdnd raportul de specialitate al compartimentului de resoft respectiv rapoftul comisiei de specialitate;

Avdnd in vedere H.G. nr. 617 cu privire la aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din

fbndul forestier proprietate publ ic5.

Ludnd in considerare art.6 alin.(l) din H.G. nr.6ll cu privire la aprobarea regulanrentului de valorificare a

masei lemnoase din fondr-rl forestier proprietate publica.

AvAnd in vedere adresa transmisf, de cdtre Ocolul Silvic Privat Zagon nr.205llll.l I .2016 cu privire la

preturile de refbrintd,

intemeiul art.36alin.2lit.c,alin.5 lit.a, art.39alin. l,ar1. ll5alin. llit.bdinLegea2l5l200l privind

administralia publica locald, republicatd cu modificdrile gi cornplectarile ulterioare, adopta urmdtoarea

HOTARARE

Art. 1. Se adopta pretul de referintd transmis de cdtre Ocolul Silvic Privat 7.agon pentru masa lemnoasa de lAnga

drum auto din partida 953 care urmeazf, sd fle scoasd la licitalie,asttbl:

. Lemn lucn-r rnolid - 46 mc, 230 lei/mc.

r l-ernrr lucru fag - I 37 mc, 200 lei/rnc.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredin{eazd primarul comunei Contandd.u, dl

Kocsis Bela respectiv dl Opra Beni Janos, viceprimarul comunei Comanddu.

ComandIu,l4 noiembrie 201 6
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Preqedinte de qedinti,

Derzsi Bela

Contrasem neazd secreta r,

SomodiAttila
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RAPORT

asupra proiectului de hotlr0re privind aprobarea prefului de referin{5 pentru lemnul de lucru

din partida 953.

Avdnd in vedere prevederile arr.44 alin. l gi 2 din Legea 21512001, privind administrafia

publicd locali,cu modificarile gi complectdrile ulterioare, privind necesitatea intocmirii pentru proiectele

de hotdrAre, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate a

autoritati i publice locale,

AvAnd in vedere adresa transmisd de cdtre Ocolul Silvic Privat Zagon cu privire la preful de

ref-erinla pentru lemnul de lucru din partida 953 care urmeazd sd fie scoasd la licitatie din fondul i'orestier al

comunei Comandau.astf'el :

o Lemn lucru rnolid - 46 mc. 230 lei/mc.

o Lemn lucru fag - 137 mc, 200 lei/mc.

Rog Consiliul local ca in cadrul gedintei extraordinare din data de l4 noiembrie 2016 sd adopte

hotdrArea in privinta proiectului de hotdrdre sus-mentionat.

Viceprimar,

Opra B-erl\anos
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RAPORT

asupra proiectului de hotir0re privind aprobarea pretului de referin{5 pentru lemnul de lucru din

partida 953.

Referitor la proiectul de hotdrdre impreund cu expunerea de motive intocmite de primarul comunei

Comanddu privind aprobarea prelului de referin{5 pentru lemnul de lucru din partida 953.

Lu6nd in considerare raportul de avizare al compartimentului de resoft din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, a viceprirnarului,

S-au purtat discutii pe marginea celor prezentate iar membrii comisiei de specialitate au fbst de

acord cu Proiectul de hotdrAre qi il propun spre analizd, gi dezbatere in cadrul gedintei extraordinare a

Consiliului local din data de l4 noiembrie2016.
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AVIZ

asupra proiectului de hotirire privind aprobarea pretului de referin{5 pentru lemnul de

lucru din partida 953.

Analizand proiectul de hotdrAre respectiv expunerea de motive intocmit de primarul

comunei Comandiu, privind aprobarea pre{ului de referintd pentru lemnul de lucru din partida 953.

AvAnd in vedere raportul de avizare al compartimemtului de resort din cadrul aparatului

de specialitate al primarului gi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local

Comanddu.

in baza prevederilor art. l17,liI. a. din Legea nr.215l200l, a administraliei publice

locale . republicati cu modificdrile gi complectdrile ulterioare,avizez gi propun spre analizd

,dezbaterea gi adoptarea proiectului de hotardre. in cadrul gedinlei extraordinare a consiliului

local, din data de l4 noiembrie20l6.

Secretarul comunei,

Somodi Attila
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privind aprobarea pretului de referin{5 pentru lemnul de lucru din partida 953.

Consiliul local , comuna Comanddu, judelul Covasna, intrunit in gedin{a extraordinar6, azi 1l august 2016,

AnalizAnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotardre privind aprobarea pretului de referinta

pentru lemnul de lucru din partida 953.

YFzA,nd raporlul de specialitate al compaftimentului de resort respectiv rapo(ul comisiei de specialitate;

Avand in vedere H.G. nr. 6ll cu privire la aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din

fondul forestier proprietate publ ica.

LLrAnd in considerare art.6 alin.(l) din H.C. nr.6l7 cu privire laaprobarea regulamentului de valorificare a

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

AvAnd in vedere adresa transmisd de cdtre Ocolul Silvic Privat Zagon nr.205ll11.11.2016 cu privire la

preturi le de referintS,

in temeiul art.36 alin. 2 lit. c. alin.5 lit.a, art. 39 alin. l. art. I l5 alin. I lit.b din Legea 21512001privind

adrninistralia publicd locald, republicatd cu rnodificdrile gi complectarile ulterioare, adopta urmdtoarea

HOTARARE

Art. 1. Se adoptd pretul de refbrinta transmis de cdtre Ocolul Silvic Privat Zagon pentru masa lemnoasa de ldnga

drum auto din parrida 953 care urr.neazd sd fle scoasd la licitalie.astfel:

r Lernn lucru molid - 46 rnc.230 lei/mc.

. [-emn lucru fag - 137 mc, 200 lei/mc.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredin{eazd primarul comunei Comand[u, dl

Kocsis Bela respectiv dl Opra Beni Janos, viceprimarul comunei Comanddu.

Comandlu,l 4 noiembrie 20 | 6

Pregedinte de qedin{i,

perz\i Bela
,1 \

\"*\

Contrasem neazil secreta r,

Somodi Attila

--i.(<- )



14 ,, 11 t 010 r:i7 : 11 FA.\

lj
@ oot

OCOLUL SILVIC PRIVAT ZAGON
zAGol.I str. Principala nrl14 jud.covasna Tel/Fax.0267 3433rg

CIF: RO 2567I1 50; e-mail: ospzagon@.yahoo.com
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CEtre,

Prirnfr ria Comune.i ComandAu

Ca risputts la adresa dvs. ur, 1974/10,11.2016 ref'eritor li stabilirea pretul'i
ponrire la iicitafia de masE lemnoas6 la drum auto din partida 953, analizfl
sottitlreutafia din actul de punere tn valoare propunem urmdtoarele prefuri cle referint[:r Lemn lucru rnolid -- 46 nrc - 230 lei/nrc

r Lemn lucru fag - i37 rnc

Cu stiuti,

- 200 lei/mc

gef ocol

,,";"rr.r''^tqq''Porzsolt 
Levente

''if; "'*;"1: 
toi[i|''-m

f\.. ZAGOt.l'{(ii 
o*r*",,r1'

\-j_!=;:;1.


