ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR. 132/2011
privind aprobarea cantitatii de lemn pentru foc care va fi exploatată din pădurea proprietate
publica a orasului Talmaciu şi stabilirea preţului de vânzare către populaţie si a cantitatii
maxime de lemn de foc/familie.Consiliul Local Talmaciu, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand raportul nr.6889/2011 intocmit de seful Ocolului Silvic Talmaciu prin
care propune aprobarea cantitatii de lemn pentru foc care va fi exploatata din padurea
proprietate publica a orasului Talmaciu , stabilirea pretului de vanzare catre populatie si a
cantitatii maxime/familie de lemn de foc si expunerea de motive nr.6916/2011 a primarului
orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile cap. VIII din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic cu
modificările şi completările ulterioare si ale art. 22 alin.2 HG 85/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate
publica, catre agentii economici ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. “b“, alin.(6) lit.”a” pct. 1 şi lit. “c” ale art.
45 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ;
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aprobă exploatarea cantităţii de 500 mc lemn pentru foc, foioase tari si moi,
din pădurea proprietate publica a oraşului Talmaciu pentru sezonul toamna-iarna 2011.
Art. 2. Se mentin preturile de vanzare a lemnului de foc catre populatie, conform
anexelor 1 si 2 la HCL 198/2009.
Art. 3. Aprobă vânzarea către populaţie a cantităţii de 500 mc lemn pentru foc, dar nu
mai mult de 6 mc/ familie, pe baza de cerere scrisa aprobata de conducerea Primariei Orasului
Talmaciu , pentru cetatenii cu domiciliul in orasul Talmaciu.
Art.4.Indeplinirea prezentei revine RPL OST RA Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
29.09.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSTANTIN POPA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA HANEA
Difuzat:1ex.Inst.Pref.;1ex.dos.sedinta;1ex.dos.hotarari;1ex.primar;1ex.afisare, 1ex.RPLOST RA
6 ex.

