HOTĂRÂREA NR. 25 / 2006

privind repartizarea volumului de masă lemnoasă aprobat
Consiliul local al comunei Augustin,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 mai 2006,
Analizând expunerea de motive nr. 831/2006 a primarului privind repartizarea volumului de
masă lemnoasă aprobat,
Văzând raportul Compartimentului stare civilă, asistenţă socială, juridic, resurse umane,
consultanţă agricolă, topograf nr.832/ 2006, Raportul comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat sub nr.
882/ 2006, precum şi Raportul secretarului comunei nr. 881/2006,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. 5, art. 3 alin. 1 din OUG nr. 139/2005 privind
administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006,
În baza art. 1 alin. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 şi 2 din HG nr. 789/2005 privind aprobarea volumului
maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006,
În baza Hotărârii Consiliului Local Augustin nr. 19 din 13 aprilie 2006 privind darea în
administrare a fondului forestier a comunei Augustin, prin care s-a hotărât, ca pădurile să fie
administrate de către Ocolul Silvic Măieruş,
Luând în considerare adresele nr. 939 şi 940 din 05 mai 2006 primite de la Ocolul Silvic
Măieruş,
În baza art. 38 alin. (2) lit. f, art. 46 alin. (2), art. din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) a) Se aprobă repartizarea volumului de masă lemnoasă, aprobată pentru recoltare în
anul 2006, după cum urmează:
volumul de 1297 mc, rezultat din partida 506/ PR I, să fie valorificat pe picior,
către agenţii economici, pe bază de licitaţie publică organizată în condiţiile legii
volumul de 906 mc, rezultat din partida 376/1/ PR II, să fie valorificat la drum
auto cu exploatare în prestaţie de către agenţi economici, organizată pe bază de
licitaţie publică, în condiţiile legii, iar
volumul de 273 mc să fie valorificat către populaţie, pe picior, pe bază de cerere,
aceasta cantitate constând din produse secundare, igienă şi accidentale.
b) Volumul de 60 mc, constituit în păşunea Primăriei Augustin în lungul DAF Stânga Olt, fie
valorificat către populaţie, pe picior, pe bază de cerere.
(2) Preţul de pornire (în cazul licitaţiilor), respectiv preţul de valorificare (către populaţie) va
fi stabilit de către Ocolul Silvic Măieruş, în funcţie de calitatea materialului lemnos şi în raport cu
preţurile practicate de Ocol.
Art. 2. Se desemnează domnul Gyerő Barna, pădurar, pentru gestionarea volumelor de masă
lemnoasă recoltate.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Augustin, Compartimentul financiar – contabil şi domnul Gyerő Barna.
Augustin, la 22 mai 2006.
Preşedinte de şedinţă
Consilier Felea Vasile
Contrasemnează:
Secretar al comunei
Bucşa Mihaela

Prezenta se difuzează:
1 ex. Prefectura jud. Braşov
1 ex. dosarul cu hotărâri
1 ex. d-lui Primar
câte un ex. Compartimentelor de resort
1 ex. Ocolul Silvic Măieruş
1. ex. domnului Gyerő Barna

-

1 ex. pentru publicitate

