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Cu privire la valorificarea materialului lemnos provenit din pldurile
proprietatea publici
comunei Comandiu qi stabilirea pre{ului de pornire la
^

valorificare

, din partizile conform anexei

Primarul comunei Comandau, judelul Covasna ,
LuAnd

in

considrare Legea nr.4612008 - Codul Silvic

, modificatd gi completatd

prin

Legea 13312015 , a Hotdrdrii nr.6l7l20l6 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd , a Legii n-r. 5212003 privind
transparenfa decizionald

in

administra\ia publicd

.

in urma anahzei proiectului de hotdrdre cu anexa prevdzutd, , Sd delibereze
asupra subiectului dezbdtut in cadrul Eedinlei ordinare din data de 31 iuie 2017

Rog consiliul ca

.
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PROIECT DE HOTANANE
cu privire la aprobarea

valorificirii materialului lemnos provenit din pddurile

proprietatea public6 a
comunei Comanddu gi stabilirea prelului de pornire la valorificare, din partizile- conform anexei

In baza Legii nr. 46l2008-Codul silvic, modificatd 9i completatd prin Legeaw.133l20l5,
a Hotdrdrii nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publici,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l) qi (2) litera "c" alin.(5) litera "b", art.45 alin.(3) precum gi
art.l15 atin.(l) litera "b" din Legea nr.21512001 a administraJiei publice locale, republicat6 cu
modificdrile qi completErile ulterioare

norAru{Srr,:
Art.l.Se aprobd valorificarea materialului lemnos provenit din pddurile proprietatea publici a
comunei Comanddu gi stabilirea prelului de pornire la valorificare prin licitalie publicd din partizileconform anexei nr.I care face parte integrantA din prezenta.
Art.2.Aprob[ Caietul de sarcini qi Metodologia privind modul de organizare a licita{iei, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hotArare.
Art.3.Comisia de preseleclie gi comisia de licitalie numiti prin dispozilia primarului, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 16112003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.4.Se aprobd modelul contractului de v6nzare - cumpirare anexa 3.
Art.S.Se mandateazd primarul comunei Comanddu in vederea semndrii contractului de vdnzarecumparare.
Art.6.Cu aducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul comunei Comand6u
gi viceprimarul comunei Comanddu.
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RAPORT
asupra proiectului de hotlrAre
cu privire la ar
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Referitor la proiectul de
hotdrdre impreund cu
primarul comunei comanddu
privind
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provenit din pddurile proprietatea
publicd a comunei rSomanddu
gi stabilirea pre{ului
de
pornire la valorificare, din
partizile- conform anexei
Lu6nd in considerare raportul
viceprimarului

S-au purtat disculii pe
marginea celor prezentate
iar membrii comisiei de speciaritate
propune
supunerea

ffi;r:t

spre dezbatere proiecturui
de hor'rrircin cadrur qedinfei
din data de 3l
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RAPORT
asupra proiectului de hotirire cu privire la aprobarea valorificirii
comunei
materialului lemnos provenit din pidurile proprietatea publicl
^
partizilegi
pre{ului
pornire
conform
la valorificare, din
de
Comandiu stabilirea
anexei

Avdnd in vedere prevederile art. 44 alin.

publicd locald,cu modificdrile

gi complectlrile

I

9i 2 din Legea 215/2001, privind administralia

ulterioare, privind necesitatea intocmirii pentru

proiectele de hotdrdre, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de
specialitate a autorit[tii publice locale,

in urma analizdrii proiectului de hotdrdre , expunerea de motive , privind
aprobarea valorificdrii materialului lemnos provenit din pddurile proprietatea

publici

a

comunei Comandiu gi stabilirea prelului de pornire la valorificare, din partizile- conform
anexei.

Avizez proiectul de hotdrdre qi propun Consiliului Local adoptarea unei hotdrdri

in

legdturd cu problema supusd dezbaterii

in

cadrul gedintei extraordinare din

iulie 2017

Viceprimar,
Opra Beni
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CONSILIUL LOCAL COMANDAU

HOTA nAn E A

NR. 3912017

cu privire la aprobarea valorificirii materialului lemnos provenit din pidurile proprietatea
publici a comunei Comandiu gi stabilirea prefului de pornire la valorificare, din partizileconform anexei

Consiliul local al comunei Comandiu , judetul Covasna,
in gedinta sa ordinard din data de 3l iulie 2017
Analizind expunerea de motive prezentatd de citre primarul comunei Comanddu , cu privire la
aprobarea valorificdrii materialului lemnos 9i stabilirea prelului de pomire la valorificare prin licitalie
publicd din partizile - conform anexei
Vizdnd rapoartele prezentate de citre compartimentul de resort din aparatul propriu, comisiei de
soecialitate a consiliului local

.

in baza Legii nr. 46/2008-Codul silvic, modificatd 9i completatd prin Legea nr.l33/2015, a
Hot[rdrii nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publici, a Legii nr.5212003 privind transparenla decizionali in administralia
publicd,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1) 9i (2) litera "c" alin.(5) litera "b", art.45 alin.(3) precum 9i
art.115 alin.(l) litera "b" din Legea nr.21512001 a administraJiei publice locale, republicatd cu
modificirile gi completdrile ulterioare

HOTAfuI;TE:
Art.l.Se aprobl valorificarea materialului lemnos provenit din pddurile proprietatea publicd a
comunei Comanddu qi stabilirea prelului de pornire la valorificare prin licitajie publicd din partizileconform anexei nr.l care face parte integrantd din prezenta.
Art.2.Aprobd Caietul de sarcini gi Metodologia privind modul de organizare a licitaliei, conform
anexei nr. 2 care face parte integrant[ din prezenta hotdrdre.
Art.3.Comisia de preseleclie gi comisia de licitalie numitd prin dispozilia primarului, cu
respectarea prevederilor Legii nr,l6'112003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.4.Se aprobd modelul contractului de vAnzare - cumpirare anexa 3.
Art.S.Se mandateazd primarul comunei Comanddu in vederea semnlrii contractului de vAnzarecump6rare.

Art.6.Cu aducere la indeplinire a prezentei hotirAri se insdrcineazi primarul comunei Comandiu

gi viceprimarul comunei Comanddu

.
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