COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

ROMÂNIA
Judeţul SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BOGDAND
HOTĂRÂREA Nr.17/2019
privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să
fie valorificat din pădurea proprietatea publică a comunei Bogdand
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.02.2019;
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 398/21.02.2019 întocmit de primarul comunei Bogdand,
iniţiatorul proiectului de hotărâre privind aprobarea preţurilor de vânzare a
materialului lemnoas care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea publică
a comunei Bogdand;
-Adresa nr.591 din 11.02.2019 trimisă de Ocolul Silvic Tăşnad, administratorul pădurii
proprietatea publică a comunei Bogdand;
- Raportul de specialitate nr. 397/21.02.2019 întocmit de viceprimarul comunei
Bogdand;
- Avizul nr. 399/21.02.2019 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Bogdand;
- Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publică a comunei Bogdand;
-Prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic;
-Prevederile art.6 din H.G. nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Titlul de proprietate nr. 31-8856/25.11.2002;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia
În temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă preţurile de vânzare a materialului lemnos din Partida
2264 P, după cum urmează:

Sortimentaţia

Partida 2264P
Volumul-mc.

Preţ de vânzare
propus- lei/mc.
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Lemn rotund gorun lot 2-003
Volum brut
Lemn rotund gorun lot 2-003
Volum net
Lemn rotund cer lot 2-003
Volum brut
Lemn rotund cer lot 2-003
Volum net

3,5

400

3

464,67

20,66

300

17

362

(2) Preţurile stabilite nu includ TVA.
Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Viceprimarul Comunei Bogdand şi aparatul de specialitate al Primarului.

Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
SZILAGYI ANTAL-ATTILA
-consilier local-

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI,
Cu atribuții delegate
Temian Simona

L.S.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale
art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10;
Nr.total consilieri absenţi: 1 ;
Voturi pentru: 10;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

