Nr. 530 din 24.02.2020
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BOGDAND
PROIECT DE HOTARARE
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
_____________;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 531/24.02.2020 întocmit de primarul comunei Bogdand;
-Adresa nr.793 din 18.02.2020 trimisă de Ocolul Silvic Tăşnad, administratorul pădurii
proprietatea publică a comunei Bogdand înregistrată sub nr. 476/18.02.2020;
Ținând cont de:
- 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 prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), ale art. 139 alin 1, precum și ale
art 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă preţurile de vânzare a materialului lemnos din Partida
2346 P-1470163, după cum urmează:
Sortimentaţia

Volum Brut
Volum Net

Partida 2346 P-1470163
Lemn
Preț de
Lemn rotund
rotund
vânzare
cer Lot 2-010
gorun Lot
propus
2-009
(lei/mc)
26.45
450
40.98
23.0
515.55
34.0

Preț de
vânzare
propus
(lei/mc)
260
310.71

(2) Preţurile stabilite nu includ TVA.
Art.2. – Îndeplinirea prezentei hotărâri revine Ocolului Silvic Tășnad.

Art.3. – Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:
- Ocolului Silvic Tășnad
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;
- Compartiemntului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bogdand;

Adoptată în şedinţa ordinară din_______________.

L.S

INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI,
BOJAN AUREL

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr.
75/2019 privind Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ;
Nr.total consilieri absenţi: -- ;
Voturi pentru:-- ;
Voturi împotriva: -- ;
Abţinere:--.

