ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A

CONSITIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea valorificirii cantiHlii de 58 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 Mihaiinregistrat5 sub nr. t877
din 18.03.2019;
- Raportul de specialitate al Compaftimentului financiar-contabilinregistrat sub nr. 1963 din 19.03.2019;
Rapoftul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socia15, buget-finante,

-

administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agriculturS, gospodlrire comunalS, proteqia mediului gi turism
inregistrat sub nr. 12CL din 25.03.2019;
- Actul de punere in valoare nr. L470491-SV-16097865 a Ocolului Silvic Bucovina, Figa de calcul a prelului de
APV gi Adresa nr. 1L44 din 14.03.2019;
- Decizia Gdrzii Forestiere Suceava nr. 41 din 25.02.20L9;
- dispoziliile art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicatt, cu modific5rile 9i completirile
ulterioarel

In conformitate cu dispoziliile art. 4, art. 6 alin. (1) 9i alin. (3) lit. a), aft. 45 alin. (1) 9i alin. (11) - (13) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicS, aprobat prin Hot6r6rea
Guvernului nr. 7 t5 I 2017, cu modificd ri le gi completirile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.2t5l200l
a administraliei publice locale, republicat5, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare,

norAnAgre:

Art.l. Se aprob5 valorificarea cantitSlii de 58 mc volum brut masd lemnoas5, produse accidentale I pentru
anul de produclie 2019, din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate public5 a comunei Straja, jud.
Suceava, in baza Actului de punere in valoare nr. L47049L-SV-16097865, intocmit de Ocolul Silvic Bucovina.
Art.2. Valorificarea cantitSlii de 58 mc se face prin v6nzare direct5 ca "lemn fasonat" pentru consumul
propriu al persoanelor fizice, potrivit dispoziliilor art. 45 alin. (1) Si (11) din H.G.R. nr. 7L5120t7.
Aft.3. V6nzarea directi a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm se face
cltre persoane fizice pe baza cererilor depuse la Primiria Straja, astfel:
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 cump5rat in conditiile de mai sus nu poate face obiectul comercializirii c5tre alte
persoane fizice sau juridice.
Aft.4. Se aprobS prelul pentru vSnzarea direct5 a masei lemnoase fasonate:
a) 82 lei/mc pentru lemnul de foc;
b) 222leilmc pentru lemnul de lucru.
Art.s. Sumele rezultate din v6nzarea 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 comunici la:
Institutia Prefectului- jud. Suceava
Primarul comunei Straja, jud. Suceava

Art.6.

-

Nr.8

Art.7. Prezenta hot6rdre
OcolulSilvicBucovina
Afl5are public5

