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privind scoaterea la vdnzare pentru popula{ie a len
lemnului de lucru pentru persoane juridice din fondul forestier al cor

asupra proiectului de hotlrdre

de foc gi

^

Comandiu partida

1309

Consiliul local , comuna Comanddu, jude{ul Covasna, intrunit in gedinfa ordinard, azi
2017

l9

septe

,

AvAnd

in vedere expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre intocmit de primarul co

Comanddu . raportul de avizare al compartimentului de resort

,

respectiv raportul comisiei de specia

in temeiul art.36 alin. (2), lit. ,,c", , art.45,alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea2l!
privind administralia publica local6, republicatd cu modificdrile gi complectarile ulterioare, t
urmdtoarea

HOTARARE

Art.

1. Se

la

a materialului lemnos cdtre popula]ie a lemnului c
;i persoanelor juridice a lemnului de lucru din partida cu nr 1309 din fondul fo
al comunei Comanddu . Volum net total 228 mc , din care 114 mc lemn foc
popula{ie qi 114 mc lemn lucru
aprob[ scoaterea

vdnzarea

I

Art.2. Se stabilegte prelul lemnului de foc pentru populalie astfel

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor
Comandau. dl Kocsis Bela

Primar,
Kocsis Bela

:

prezentei se incredin\eazd primarul co

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
. PRIMAR.
Nr. 1732121.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de

hotirire privind privind

scoaterea la vflnzare pentru populatie

a lemnului de foc Ai a lemnului de lucru pentru persoane juridice din partida 1309 din fondul

forestier al comunei Comandiu.

Primarul comunei Comanddu, judelul Covasna,
Avdnd

in

vedere actul de punere

in valoare cu nr....... CV -25671150 , pentru valorificarea

materialului lemnos pentru populalie lemn foc fag Ei lemn foc rdEinoase, fiind vorba de un total
net 228 mc din care 1 14 mc - lemn foc pentru populalie qi 1 14 mc lemn lucru pentru persoane
juridice.
Pentu lemnul de

foc 114 mc se propun urmdtoarele preluri:

F 70 lei /mst plus TVA pentru lemn foc fag
F 35 lei/mst plus TVA pentru lemn foc rdEinoase
Rog consiliul local ca in cadrul qedinlei ordinare din 19 septembrie
oroiectului de hotdrdre in cauzd.

2017 sit delibereze asupra
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RAPORT

a
juridice din fondul forestier al

asupra proiectului de hotirflre privind scoaterea

de foc qi r lemnului de lucru
Comand[u partida

Pentru

persoane

la vinzare pentru

popula{ie

lemnului
comunei

1309

comunei
Referitor la proiectul de hotArare impreuni cu expunerea de motive intocmite de primarul
lemnului de lucru
comanddu privind scoatere a la vdnzarc pentru populalie a lemnului de foc ;i a
pentru persoane juridice din partida 1309 din fondul forestier al comunei comanddu.

aparatului de
Ludnd in considerare raportul de avizarc al compartimentului de resort din cadrul
specialitate al primarului, a viceprimarului,

au fost de
s-au purtat discutii pe marginea celor prezentate iar membrii comisiei de specialitate
cadrul gedinlei ordinare a consiliului
acord cu Proiectul de hotdrire gi il propun spre analizS 9i dezbatere in
local din data

de l9 septembrie 2017.

Pregedinte comisie,

Opra Beni Janos

RoMANtl
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RAPORT

hotirire privind scoaterea la vinzare pentru popula{ie a lemnului
de foc qi a lemnului de lucru pentru persoane juridice din fondul forestier al comunei
asupra proiectului de

Comandiu partida

1309

vedere prevedetile art.44 alin 1,2 din Legea 21512001
administralia publicd locald , cu modificdrile qi completdrile ulterioare ,

Av6nd

in

,

privind

Tin6nd cont de expunerea de motive a primarului comunei Comanddu respectiv de proiectul
de hotdrire privind scoatere a Ia vdnzare pentru populalie a lemnului de foc 9i a lemnului de lucru
pentru persoane juridice din partida 1309 din fondul forestier al comunei comandiu
Ludnd in considerare raportul de avizare al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, a viceprimarului,

in
Avizez proiectul de hotdrare qi propun consiliului local adoptarea unei hotdrdri
legaturi cu problema supusa dezbaterii in cadrul qedinlei ordinare din data de 19
seotembrie 2017.

Viceprimar

'
Opra Beni Janos

ROMANIA
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HOTARAREA NR. 48 I 2016

asupra proiectului de hotirdre privind scoaterea

de foc gi

^

la

lemnului de lucru pentru persoane juridice din

Comand[u partida

a lemnului
fondul forestier al comunei

vdnzare pentru popula{ie

1309

Consiliul local , comuna Comanddu, judelul Covasna, intrunit in gedinJa ordinard, azi

l9

septembrie

2017.

Avdnd

in

vedere expunerea de motive

gi proiectul de hotdrAre intocmit de primarul comunei

Comanddu . raportul de avizare al compartimentului de resort, respectiv raportul comisiei de specialitate;

in temeiul art.36 alin. (2),

lit.,,c",,

art.45,alin. (2), art. 115 alin.

(l) lit. ,,b" din Legea 21512001

privind administraJia publicd locald, republicatd cu modificirile gi complectdrile ulterioare, adopti
urmAtoarea

norlnAnr
Art. 1.

Se

la

a materialului lemnos cdtre populalie a lemnului de foc
qi persoanelor juridice a lemnului de lucru din partida cu nr 1309 din fondul forestier
al comunei Comanddu . Volum net total 228 mc , din care I 14 mc lemn foc pentru
aprobd scoaterea

vdnzarea

populalie gi 1 14 mc lemn lucru

Art.2. Se stabileqte prelul lemnului de foc pentru populalie astfel

F
F

70 lei/mst plus TVA lemn foc

fag

35 lei/mst plus TVA lemn foc

rdginoase

Art, 3. Cu aducerea la indeplinire a
Comandiu, dl Kocsis Bela

Pre;edinte de ;edinfi
Nemethi Gyula,

ll
/,t
,l{tri.

:

prevederilor prezentei se incredinleazd primarul comunei

