HOTARAREA Nr

5/2018

privind modificarea HCL nr 6312017 privind aprobarea volumului de masă lemnosă aparţinând fondului
forestier al Comunei Tilişca care Va fi valorificată înanul 2018 prin ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte şi
ocolul Silvic Miercurea Sibiului, conform contractelor de administrare şi aprobarea preţurilor de vânzare a
lemnelor pentru anul 2018

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2018,
Văzând referatul Secretarului nr. 6 din 18.01.2018, expunerea de motive a primarului nr.7
din 18.01.2018, precum şi avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, juridică, de
disciplină, muncă şi protecţie socială, gospodărire comunală,
Având învedere:
Înconformitate cu prevederilel
- aft. 123 din Legea nr'ŻI5lŻ001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
- aľt. 59 din Legea nr' 4612008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr 7L5lŻ0t7 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
- Deciziei nr 535/2017 a Directorului General al RNP privind aprobarea preţurilor de referinţă
pentru anul 2018 de producţie,
In baza prevederilor 59 din Legea nr 2412000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare,
Întemeiul aft. 36 alin (2) lit c) coroborat cu alin (5) lit a), art. 39 alin (1), aft. 40 alin (1),
art. 42 alin (1), art. 45 alin (1), aft. 115 a|in (1) lit b) din Legea nr' 2l5lŻ0o1 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTARAŞTE:
Aft 1: art 2 al HCL nr 63l20t7 se modificä Şiva avea următorul cuprins:
"Art2: Se aprobă preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează încursul
anului 2018 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Tilişca, conform Deciziei nr 53512017 a
Directorului General al RNP".

Art 2: Anexa nr 2 la HCL nr 6312017 Se înlocuieŞtecu Anexa nr 1 la prezenta
hotărâre.
Art 3: art 4 al HCL nr 6312017 se modifică si va avea următorul cuprins:
"Art 4: Se împuteniceşteadministratorul, prin Comitetul director al Di
preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior provenită din
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Comunei Tilişca şi care urmează să facă obiectul licitaţiilor organizate încursul anului 2018 de către Direcţia
Silvică Sibiu. Includerea partizilor înlicitaţii se va face la propunerea celor doi şefi de ocol, cu încadrarea
strictă învolumul aprobat pentru valorificarea pe picior de cätre consiliul local, iar preţul de pornire la
licitaţie va fi mai mare sau egal cu preţul APV calculat pentru fiecare pańidă înparte înconformitate cu
prevederile HG nr 7I5l2017 şi nu poate fi sub preţul de referinţă stabilit prin Decizia nr 535/25.10 '2017 a
Directorului General al RNP".

Aft 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Şi
administratorii fondului forestier. Prezenta hotärâre se Va comunica prin grija
Secretarului, ocolului Silvic Miercurea Sibiului şi ocolului Silvic Valea Cibinului Sălişte.

Tilişca la 30 ianuarie 2018

,/

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
DU

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

(.

Contrasemnează,
Secretar: MARIA MO

