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CONSILruL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publici a comunei Obreja
cuprinse in APV 960 BUCURUSU MARE

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in sedinta ordinara in data de23.10.201'7,
av6nd in vedere:
- expunerea de motive a iniliatorului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului;
- Actul de Punere in Valoare nr. 960 PR-CO BUCURUSU MARE eliberat de

Ocolul silvic Ofelu Roqu;
- avizul comisiei de specialitate nr. I - comisia pentru activitdti economi,oo-

financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi urbanism, protecfia mediului qi

turism din cadrul Consiliului local Obreja;
in conformitate cu prevederile:
- Legii m.4612008 - Codul silvic, republicatd;
- Hotdr6rii de Guvern nr.61712016 privind aprobarea Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public6;
in temeiul art. 36, alin. (2) litera "c" $i "d", alin (5), litera "b" qi alin. (6) lit. a),

punctul 18 din Legea 21512001 privind administrafia publicd locald, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARAgTn:

Art.l. Se aproba valorificarea prin licitalie publicd cu preselecfie organizald. de

Comuna Obreja a2915 mc masd lemnoasd pe picior, din fondul forestier proprie,late publica
a comunei Obreja, cuprinsd in APV 960 PR - CO BUCURUSU MARE eliberat de Ocolul
silvic Olelu Roqu.

Art.2. Prelul de pomire al licitaliei pentru masa lemnoasd prevdzutdla art. I este de

161,57 lei /mc, rezultat din APV 960 PR - CO BUCURIISU MA

a29I5 mc masd le oasi pe picior prevdzutdla art. 1, conform anexei nr.l care face parte

integr din prezenta hotdrAre.

consti e venit la bugetul local al comunei Obreja.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei HotdrAri se insdrcineaz:d Primarul



are si se comunicainbaza prevederilor afi.48
gea nr.2l5 1200 I privind admimistratia publica

ompletarile ulterioare :

- rrNururrelrrgrsoLurur uaras-Severin.
- Primarului Comunei Obreja
- Ocolului silvic Otelu Rosu

Contabilului Primariei comun i Obreja
Cetatenilor comunei Obreja prin afisare
Primdriei Obreja

PRESEDINTE DE SEDINTA
BRICEAG.NAIA FLORE UGEN

R.46
ATA:23.10.2017

la sediul Primariei ;i pe site-ul

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

AR$OVAN TEODOR


