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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 11/2013
privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier, proprietatea comunei
Ilieni
Consiliul Local al comunei Ilieni, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 31. ianuarie 2013,
Analizând expunerea de motive al primarului comunei Ilieni nr. 294/22.01.2013, prin care
propune punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier, proprietatea comunei Ilieni;
Având în vedere raportul de specialitate nr.296/22.01.2013, întocmit de compartimentul de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ilieni, însărcinat cu atribuţii
în domeniul administrării domeniului public şi privat al comunei;
În conformitate cu adresa nr. 139/10.01.2013 a SC Ocolul Silvic Hatod SRL, înregistrată la
primăria comunei Ilieni cu nr. 219/17.01.2013, privind situaţia posibilităţii anuale, conform
amenajamentului în vigoare;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a
masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietatea publică, către agenţii economici;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera „c” şi alin. (5) litera „b” precum şi al art. 45,
alin. (3), coroborat cu art. 115 alin (1) lit „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Â Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modul de valorificare ale următoarelor sortimente de lemn:
Lemn de foc pentru instituţiile de învăţământ din comună
140 m3
Lemn de foc pentru persoane juridice (organizaţii, biserici)
45 m3
Lemn de lucru destinat vânzării
577 m3
Lemn de foc destinat vânzării
1200 m3
Lemn de foc pentru Primărie
100 m3
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează dl. Fodor Imre, primarul
comunei Ilieni.
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Ilieni, 31.01.2013.

În lipsa preşedintelui de şedinţă, semnează
următorii consilieri locali:
Jakab Csaba
Kádár Ştefan
Pulugor István-Lehel

Contrasemnează
Secretar
Veres-Vitályos Zsuzsanna

VVZS / VVZS
5 ex. – Difuzare:
2 ex. Dosarul şedinţei
1 ex. Primar
1 ex. Compartimentul financiar-contabil
1 ex. Ocolul silvic

