HoTĂnÂREA

Nr4/2o18

privind aprobarea deconturilor şi bugetelor depuse de ocolul Silvic Miercurea
Sibiului si ocolul
Silvic Valea Cibinului Săliste privind activitatea prestată înbaza contractelor ae aominĹtiare
a
fondului forestier al comunei, precum si a listei cu preţurile pentru vânzarea masei láńńoase

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară la data de 30

ianuarie 2018,

Văzând raportul Primarului nr. 4 din 18.01.2018, expunerea de motive a
primarului nr. 5 din 18.01.2018, precum
şi avizul comisiei pentiu activităţi economicofinancĺare,_juridică, de disciplină, muncă şi proteţie socială, gospodărire comunală,
Având învedere:
- decontul la 3I.12.2017 şi bugetul pe anul 2018 înaintatede ocolului Silvic Miercurea
Sibiului
- decontul la 31.12.2017 şi bugetul pe anul 2018 înaintate de ocolului Silvic Valea
Cibinului Sălişte,
- înbaza contractului de admĺnistrare încheiatede Primăria comunei Tilişca
cu Direcţia
Silvică Sibiu prĺn ocolul Silvic Miercurea Sibiului (contractul nr. 1565123.12.2015) privińd
administarea fonduluĺ forestier al comunei, precum şi contractul de administrare
încheiatede Primăria comunei Ti|işca cu Direcţia Silvicä Sibiu prin ocolul Silvic Valea
Cibiului Sălişte (contractul nr. 833l2OO7),
- având învedere Memoriul nr I2788lIo.11.2018 transmis de oS Valea Cibinului
Sălişte,
precum^şi lista de preţuri nr 10166129'01.2018 transmisă de către oS Miercurea
Sibiuĺui,
In conformitate cu prevederile:
art. 123 din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
- art. L2 din Legea nr.4612008 Codul Silvic, cu modificările completările ulterioare,
şi
- art 4 alin (1) coroborat cu art 6 alin (2), art 45 din Hotărârea Guvernului nr 7I5/2OI7
privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică,
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr 6312017 privind aprobarea volumului
de masă lemnosă apaţinând fondului forestier al Comuneĺ lllisca 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.
In temeiul aft, 36 alin (2) lit c) coroborat cu alin (5) lit a), art. 39 alin (1), aft. 40
alin (1), art'4Ż alin (1), art. 45 alin (1), aft. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. )ĺýzooĺa
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completărilé ulterioare,

-

HoTARAŞTE:
Aft. 1: Se aprobă decontul pe anul 2OI7 şi bugetul pe
Silvic Miercurea Sibiului, realizate înbaza contractului de admi
conform Anexelor nr. 1 şi 2la prezenta hotărâre'
Att. 2: Se aprobă decontul pe anul 201 7 şi bugetul
Silvic Va ea Cibinului Să işte, rea izate înbaza contractului de
conform Anexelor nr. 3 şĺ4 la prezenta hotărâre

.älď'ocolului
15,
Ŕúl

ui

..J
'w

Lĺ,._-",.

Art 3: Se aprobă lista de preţuri pentru vânzarea masei lemnoase' stabĺlite în
condiţiile aft 45 din HG nr 775l20I7, conform anexelor nr 5 6 la prezenta ńotărâre.
şi
Aft. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei
şi
serviciul financiar-contabil. Prezenta hotărâre se Va comunica prin grija Secretarului,
_
ocolului Silvic Mĺercurea Sibiului şi ocolului SilMc Valea Cibinului Sălistel

Tilişca la 30 ianuarie 2018
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Contrasemnează,
Secretar: MARIA MO

