ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
TULGHEŞ

H O T Ă R Â R E A/ proiect
Nr. __ din ___iulie 2020
privind completarea “Borderoului masei lemnoase” ce se va exploata în
anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Tulgheş
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în
şedinţa
extraordinară din ___ iulie 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 2681 din
30.06.2020;
Raportul Compartimentului Secretar înregistrat la nr. 2682 din 30.06.2020;
Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
HCL Tulgheş nr. 69 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea “Borderoului masei
lemnoase” ce se va exploata în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a
comunei Tulgheş
Contractul de administrare a terenului forestier şi a păşunilor împădurite încheiat cu
Direcţia Silvică Miercurea Ciuc;
Adresa Ocolului Silvic Tulgheş nr. 3399/29.06.2020 prin care ni se propune
includerea a unor trei partizi noi în borderoul masei lemnoase aprobat pentru anul 2020 şi
stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru aceasta.
Amenajamentul silvic pentru teren forestier şi păşuni, proprietatea publică a
comunei Tulgheş;
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de __ voturi din
numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritatea absolută,
conform art.139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin.(6) lit.b) din
OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.
H O T Ă RĂ Ş T E :
Art. 1. - Se aprobă exploatarea în anul 2020 din fondul forestier proprietate
publică a comunei Tulgheş a următoarelor partizi: 3346; 3347 și 3348 cu specificaţiile
privind natura de produse, felul tăierii, specii/grupe de specii, grad de accesibilitate şi
volumul brut de masă lemnoasă, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 - (1) Se aprobă ca modalitate de valorificare a masei lemnoase din partizile
menţionate la art. 1 vânzarea pe picior prin licitaţie.
(2) Se aprobă preţul de pornire pentru prima procedură de licitaţie aferentă
partizilor menționate la art. 1, după cum urmează:
- partida 3346 - 150 lei/mc;
- partida 3347 - 150 lei / mc;
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- partida 3348 - 200 lei/mc.
Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, Ocolului Silvic
Tulgheş, Primarului Comunei Tulgheş, Viceprimarului comunei Tulgheş şi
Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi prin
publicarea pe pagina de internet la adresa www.tulghes.ro.

Inițiator
Viceprimar
Bordea Gheorghe

Contrasemnează pentru legalitate
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Zaharia Constantin
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