HOTARAREANT

5O/2017

privind suplimentarea volumului de masä lemnosă apaţinând fondului forestier al Comunei Tilisca
care Va fi valorificată înanul 2017
Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară la data de 28 iulie 2017,
Văzând expunerea de motive a primarului nr. 135 din 24'07 '2017 precum şi avizul comisiei

pentru ađivităţieconomico-financiare, juridică, de disciplină, muncă

şi protedie

socială,

gospodärire comunală,
Având învedere:
-adresa nr 134 din 24'07.2017 înaintatede Direţia Silvică Sibiu privind volumul de masă lemnoasă
ce poate fi exploatat înanul 2017 de către ocolului Silvic Miercurea Sibiului din pădurea apaţinând

Comunei Tilişca

şi aflată înadministrarea ocolului, masă

lemnoasă rezultată

ca urmare

a

doborâturilor,
- înbaza contractului de administrare încheiatede Primăria comunei Tilişca cu Direţia Silvică Sibiu
prin ocolul Silvic Miercurea Sibiului (contraďul nr. 593/06'04.2009), privind administarea fondului
forestier^al comunei,
In conformitate cu prevederile:
- aft' 123 din Legea nr'2751200I privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
- aft. 59 din Legea nr' 4612008 Codul Silvic, cu modificările şicompletările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr 677l20t6 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnaose din fondul forestier proprietate publică ,
Întemeiul art. 36 alin (2) lit c) coroborat cu alin (5) lit a), aft. 39 alin (1), at. 40 alin (1),
art' 42 alin (1), art' 45 alĺn (1), alt. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. zt5l200t privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft. 1: Se aprobă suplimentarea volumul de masä lemnoasă ce poate fi exploatat înanul
2017 din pădurea apaţinând Comunei Tilişca şi aflată înadministrarea ocolului Silvic Miercurea
Sibiulu, masă lemnaosă rezultată ca urmare a doborâturilor, conform Anexei nr 1 la prezenta
hotărâre.

Aft 2: Se împuterniceşteadministratorul, prin Comitetul director al Direcţiei Silvice Sibiu să
aprobe tipul licitaţiilor organizate încursul anului 2017 pentru valorificarea masei lemnoase,
conform art 1.
Art 3: Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se însărcineazăprimarul comunei şi
administratorii fondului forestier. Prezenta hotărâre se Va coniunica prin grija Secretarului, ocolului
Silvic Miercurea Sibiului.
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Secretar: MARIA MO

Anexa nr 1 la HCL nr. 50120t7

JUDĘI-UL SIBIU
COMUNA TILISCA
CONSILIUL LOCAL

Volumul de masă lemnoasă ce poate fi
recoltată înanul Ż0t7 şi modul de valorificare a masei lemnoase din pădurea
apaftinând domeniului public al comunei Tilisca
Nr cft

1

Ad

ministrator fond forestier

Ocolul Silvic Miercurea
Sibiului

Posĺbilitate anuală
mlt mc

Volumul de masă lemnoasă
aprobat pentru a fi recoltat în
anul 2017
mil mc

3,966

3,423

PRESEDINTE DE ŞEDINŢA

cro

VASILE MIHAI

Red MM 6 ex
DIF ( Inst Preţ Primar, o.S., dosar, afişat)

Din care propus spre a fi valorificat

Pe picior
Mii mc

3,191

Fasonat
Mii mc

0,232

Contrasemneazä,
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