ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU
HOTARAREA NR. 56/ 2OI7

qi

Hotdr0rii cu nr 4812017
privind scoaterea la vinzare pentru populafie
lemnului de foc qi a
^
lemnului de lucru pentru persoane juridice din partida 1309 din fondul
privind modificarea

completarea

forestier al comunei Comandiu

Consiliul local, comuna Comandau, judelul Covasna,

intrunit in gedinla extraordinard, azi 26 octombrie

2017

in vedere adresa cu nr.13460/05.10.2017

AvAnd

Covasna constatdnd

Prin

o

Comanddu ,raportul

transmisd de cdtre Prefectul judelului

serie de nereguli cu privire

expunerea de motive

,

la

Hotdrdrea

cu

nr.48119.09.2017

qi proiectul de hotarAre intocmit de primarul comunei

de avizare al

compartimentului

de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului gi cel al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local privind

modificarea gi completarea H.C.L. 48119.09.2017

.

intemeiul art.36 alin. 2lit. c,alin.5 lit.a, aft.39 alin. 7,art.l 15 alin. I lit.b dinLegea
215 12001 privind administra\ia publicd locald , republicatd cu modificdrile gi completdrile
ulterioare , adoptd urmdtoarea

HOTARARE

Art. I. Se modificd titlul hotardrii cu
cuprins

nr.48119.09.2017

si va

avea urmdtorul

:

Privind aprobarea canitalii

gi prelului de vdnzare directd a lemnului de foc

cdtre

populafie din fondul forestier al comunei Comanddu , judelul Covasna.

Art

in

I. (1) Se modificd data adoptarii HotarArii ,,2016 " gregit ;i

,12017'corect

se

corecteazd

1t

Art.

II. Se completeazd

formula introductivd

a

Hotdrdrii 48119.09.2017

cu

prevederile HotdrArii nr.61712016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publicd

Art. III. Se modifica

Art.

I a

.

Hotardrii nr

48119.09

.2017

9i va avea

urmbtorul cuprins:
Scoaterea

la

vdnzare directd

a lemnului de foc ll4 mc

partida 1309 din fondul forestier al comunei Comanddu

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor

pentru populalie din

.

prezentei se incredin\eazd dl primar al

comunei Comanddu.

Pregedinte de gedinld
Nemethi Gyula

Secretar
Post vacant

