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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Privind aprobarea cotei de taiere de masa lemnoasa pentru anul 2013, in vederea valorificarii 

 

           Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 24.01.2013 

           Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Fond 

funciar, Registrul agricol,Cadastru  nr.1584/16.01.2013, prin care se propune analizarea si aprobarea cotei de 

taiere de masa lemnoasa pentru anul 2013, respectiv 53,4 mii mc, si defalcarea acesteia dupa cum urmeaza: 

- 48,0 mii mc pentru vanzare catre agentii economici, prin licitatie si/sau negociere de masa lemnoasa pe 

picior sau prin alte forme de valorificare prevazute de HG 85/2004, pentru aprobarea regulamentului de 

vanzare a masei lemnoase, de catre detinatorii de fond forestier  proprietate publica, catre agentii economici, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  

- 5,4 mii mc, pentru vanzare catre populatie prin partizi de nevoi locale   

          Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

          Tinand cont de Extrasul din Hotararea nr.1/15.01.2013 a Consiliului de Administratie al Regiei 

Publice Locale a Padurilor Sacele RA, inregistrat sub nr.163/15.01.2013, prin care se avizeaza defalcarea 

volumului de 53,4 mii mc masa lemnoasa de recoltat in anul 2013, pe categorii de beneficiari, in 

conformitate cu referatul inregistrat sub nr.58/10.01.2013. 

  Avand in vedere prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca 

regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr.109/2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice, ale art.59 din Legea nr.46/2008 privind Codul 

Silvic cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG.nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

           În temeiul art. 36, alin.1, alin 2, lit.a, lit. b, lit. c, alin 3 lit. c, alin.4, lit.a, alin.9 si art.45 din  Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

              ART.1. Se aproba, cota de taiere a masei lemnoase pentru anul 2013, respectiv 53,4 mii mc, si 

defalcarea acesteia dupa cum urmeaza: 

- 48,0 mii mc pentru vanzare catre agentii economici, prin licitatie si/sau negociere de masa lemnoasa pe 

picior sau prin alte forme de valorificare prevazute de HG 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

- 5,4 mii mc, pentru vanzare catre populatie prin partizi de nevoi locale   

             ART.2.  Primarul municipiului Sacele  raspunde de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.   

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi ( 18 prezenti la momentul votului ) 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 


