ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORAŞUL TĂLMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.156 /2011
privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de
iarna.-

CONSILIUL LOCAL TALMACIU intrunit in sedinta ordinara din data de 24.11.2011;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinand raportul nr.8244/2011 intocmit de şef RPL Ocolul Silvic Talmaciu prin care se
propune aprobarea pomilor de Craciun ce se vor recolta din fondul forestier proprietatea orasului
Talmaciu pentru institutiile publice din orasul Talmaciu , personalul din cadrul Primariei ,alesii
locali si angajati RPL Ocolul Silvic Talmaciu ; precum si expunerea de motive nr. 8429/2011 a
primarului orasului Talmaciu.
Avand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tălmaciu;
În conformitate cu art.58 alin.1 lit. e si art.60 din Legea nr.46/2008-Codul Silvic si art.153
lit.a din contractul colectiv de muncă al RPL Ocolul Silvic Talmaciu;
In temeiul art.45 alin.1, art.36 alin.2 litera c raportat la alin.5 litera b, art.115 alin.1 litera b
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1-Se aproba recoltarea unui numar de 119 pomi de Craciun din fondul forestier
proprietatea orasului Talmaciu ,pentru personalul Primariei or.Talmaciu,alesii locali si angajatii
Regiei Publice Locale “Ocolul Silvic Talmaciu.”RA.
Art.2(1)-Se aproba distribuirea, la pretul de 10 lei /buc -fără TVA, a unui numar de 15 pomi
de Craciun pentru alesii locali .
(2) Se aproba distribuirea gratuita a unui nr de 83 buc.pomi de Craciun pentru angajatii
RPL.Ocolul Silvic Talmaciu si personalul Primariei Orasului Talmaciu.
Art.3-Se aproba distribuirea gratuita a 20 buc. pom de Craciun pentru institutiile publice
de pe raza orasului Talmaciu (invatamant, religie, sanatate,politie) , si achizitionarea pomului de
Craciun pentru orasul Talmaciu , care va fi impodobit in parcul din Piata Textilistilor.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine RPL-OST.
Adoptata în Tălmaciu la
24.11.2011
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