ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea vatorificirii cantitilii de 413 mc volum brut masi lemnoasi din fondul forestier aflat
pe raza comunei Straja, proprietate publici a comunei Straja, jud. Suceava

Consiliul local al comunei Straja, jud. Suceava,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive, a primarului comunei Straja, jud. Suceava, dl. Juravle Mihai inregistratd sub nr.5437
din 21.08.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil inregistrat sub nr. 5501 din 23.08.2018;

-

Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-finante,
administrarea domeniului public gi privat al comunei, agriculturS, gospod5rire comunalS, proteclia mediului gi turism
inregistrat sub nr. 70CL din 29.10.2018;
- Actele de punere in valoare nr. 1341592-SV-16097865 si 1341597-SV-16097865, Figele paftizilor privind
prelul de APV, Adresa nr. 3823 din 20.08.2018 a Ocolului Silvic Bucovina 9i Adresa nr. 16994 din 01.08.2018 a Girzii
Forestiere Suceava;

- dispoziliile art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicatS, cu modific5rile 9i completdrile
ulterioarel

In conformitate cu dispozitiile aft. 4, art. 6 alin, (1) si alin. (3) lit. a), art. 45 alin. (1) si alin. (11) - (13) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicS, aprobat prin Hotir6rea
Guvernului nr. 7 L5l20L7 ;
In temeiuldispoziliilorart. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin. (3) siart. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.21512007
a administraliei publice locale, republicat5, cu modific5rile gi completErile ulterioare,
HorARAgrE:

Art.1. Se aprobi valorificarea cantit5lii de 413 mc volum brut masi lemnoasS, produse accidentale I pentru
anul de produclie 2018, din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publicd a comunei Straja, jud.
Suceava, in baza Actelor de punere in valoare nr. 1341592-SV-16097865 9i 1341597-SV-16097865, intocmite de Ocolul
Silvic Bucovina.

Art,2. Valorificarea cantit5lii de 413 mc se face prin v6nzare direct5 ca "lemn fasonat" pentru consumul
propriu al persoanelor fizice, potrivit dispoziliilor aft. 45 alin. (1) Si (11) din H.G.R. nr. 775/20t7.
Aft.3. (1) V6nzarea directi a lemnului de foc 9i a lemnului rotund gi despicat de lucru cu diametrul la capatul
gros de maximum 24 cm se face

citre

persoane fizice pe baza cererilor depuse la Prim5ria Straja

in volum

de

maximum 10 mc/an/familie.

(2) V6nzarea direct5 a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm se
face citre persoane fizice pe baza cererilor depuse la Primiria Straja:
a) in volum de maximum 10 mc, pe baza autorizatiei de construdie, in vigoare;
b) in volum de maximum 10 mc/an/familie, pentru nevoi proprii.
Lemnul de lucru fasonat cumpirat in conditiile de mai sus nu poate face obiectul comercializ6rii citre alte
persoane fizice sau juridice.
Aft.4. Se aprobi prelul pentru v6nzarea

directi a masei lemnoase fasonate:

a) 82 lei/mc pentru lemnul de foc;
b) 224leilmc pentru lemnul de lucru.
Art.S. Sumele rezultate din vSnzarea masei lemnoase se constituie venit la bugetul local al comunei Straja,

jud. Suceava.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinleaz5 primarul comunei Straja, jud. Suceava.
se comunicd la:
Institutia Prefectului- jud. Suceava
Primarul comunei Straja, jud. Suceava

Art.6.

-

Aft.7. Prezenta hotdr6re
Ocolul Silvic Bucovina;
Afigare public6.

PRESEDINTE DE SEDINTI,

pintescuy/te
I

Straja, 29.10.2018
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